Water in Beeld 2000
Voortgangsrapportage over het waterbeheer inNederland
Commissie Integraal Waterbeheer

Water inBeeld 2000 beschrijft en evalueert de voortgang van
de beleidsuitvoering, zoals weergegeven in de vierde Nota water
huishouding. Het rapport beslaat de periode mei 1999-mei 2000.

Voorwoord

De peildatum is 1mei 2000. Naast de jaarlijks terugkerende
informatie is een selectie van de belangrijkste onderwerpen

Voor uligt Water inBeeld zooo, voortgangsrapportage over het

gemaakt, op grond van beschikbaarheid van gegevens

waterbeheer inNederland. Dit rapport is opgesteld door de

en actualiteit. De verwachte veranderingen voor het waterbeheer

Commissie Integraal Waterbeheer (CIW). De CIW bestaat uit

in de 21ste eeuw, de relatie water en ruimte ende organisatie

vertegenwoordigers van het Interprovinciaal Overleg, de Unie

van het waterbeheer zijn de belangrijkste thema's van Water in

van Waterschappen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Beeld 2000.

en de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Volkshuisvesting

Mijn dank gaatuit naar de vele personen eninstanties die aan

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Landbouw,

Water inBeeld 2000 hebben bijgedragen. De opstellers van Water

Natuurbeheer en Visserij. Water in Beeld 2000 is een advies aan

in Beeld hebben gebruik kunnen maken van vele, ter beschik

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

king gestelde onderzoeksresultaten. Wij hopen dat Water in
Beeld 2000 voor uaanleiding is om volgend jaar ook bij de
opstelling van Water inBeeld 2001betrokken te zijn.

ik wens uveel plezier bij het lezen vanWater inBeeld 2000!

Dr. ir.J.IJff
Voorzitter CIW
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Natuurlijke en veilige watersystemen
Op de overgangnaar de 21ste eeuw blijkt dat de watersysteembenadering goed is geconsolideerdin belangrijke beleidsaanzet-

Samenvatting

ten voor de komende eeuw. De Europese KaderrichtlijnWater
heeft de watersysteembenadering vertaald in beleidslijnen per

In de 21ste eeuw zalhet waterbeheer anders zijn dan voorheen.

stroomgebied. De Commissie Togtema kiest voor het water

In de laatste jaren van de vorige eeuw zijn onderzoeken en

systeem als algemene noemer bij het vereenvoudigen van het

procedures in gang gezet die al direct in 2000 bestuurlijke en

financieringsstelsel.

beheersmatige consequenties hebben. Zo zullen de Europese

heeft grote aandacht voor de interne en externe samenhang van

Ook de Commissie Waterbeheer 21e eeuw

Kaderrichtlijn Water, het advies van de Commissie Waterbeheer

watersystemen. Voortbouwendaan de verdere vormgeving van

21e eeuw en de bevindingen van de CommissieOnderzoek

het integraal waterbeheer, spreekt de vierdeNota waterhuishou

Financiering Waterbeheer (Togtema) in combinatie met het

ding zich uit voor een optimale hydrologische en ecologische

rapport van de Rijksuniversiteit Leiden (prof Toonen) over

situatie in de watersystemenbij het waarborgen van veiligheid

bestuurlijke ontwikkelingen in het waterbeheer, een nieuw

voor overstroming en het accommoderenvan de verschillende

stempel op het waterbeheer gaan drukken. Op de achtergrond

gebruiksfuncties.

speelt, minder concreet maar duidelijk aanwezig, een verande
rende maatschappelijk/politieke houding ten opzichte van de

HetNatteHart

waarden van water. In de laatste decennia van de afgelopen eeuw

Diverse waterhuishoudkundige ontwikkelingen rond het Natte

is het belang van natuurlijke watersystemen steeds sterker

Hart ende wens het multifunctioneel gebruik vandit gebied te

onderkend. Het valt niet te voorspellen waartoe deze ontwikke

combineren met grote landschappelijke en ecologische beteke

ling zal leiden, maar enkele contouren worden al wel zichtbaar.

nis, zijn aanleiding geweest tot het opstellen van een integrale

Relatie water-ruimte

De gevolgen van de verwachte klimaatverandering vragen om

De toegenomen aandacht voor het belangvan intacte water

een fundamentele bezinning op het voor de toekomst gewenste

ruimtelijke visie.

systemen uit zich vooral in de visie dat waterbeheer sterk moet

waterbeheer vanhet Natte Hart. Dit gebeurt in het proj eet

doorwerken in het ruimtelijk beleid. De Startnota Ruimtelijke

Waterhuishouding in het Natte Hart (WIN). Het uiteindelijke

Ordening 1999 - die voorafgaat aan de vijfdeNota over de ruim

resultaat moet eenbreed gedragen aanpak zijn van het beheer

telijke ordening - getuigt daarvan. Hierin is de gewoonte om

van het Natte Hart in de komende halve eeuw. De multifunctio

watersystemen als vanzelfsprekend aan te passen aan de behoef

nele status van het Natte Hart en de belangen van vele verschil

ten van tal van maatschappelijke gebruiksfuncties,verlaten.

lende gebruikersgroepen maken het beheer van dit systeem

Er wordt daarentegen ruimte gereserveerd voor het toekomstige

complex. Dat komt ook totuiting in vertraging bij de uitvoering

waterbeheer. Interdepartementaal leveren meerdere partijen

van projecten voor ontwikkeling van natuur.

hun inbreng in deze zinvoor de invulling van de vijfdeNota
over de ruimtelijke ordening.

KU5t

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de ruimtelijke

In 1999 is de voorstudieKust op Koers afgerond.In dit document

wensen vanuit het waterbeheer geformuleerd in het in 1999

geven vier ministeries de hoofdlijnen aan voor het kustbeleid op

verschenen rapport 'Ruimte voor veerkrachtig water'. Dit is een

de lange termijn.Kust op Koers bevat ook eenafwegingskader

ambitieus programma, waarin vrijwel alle delen van het land op

voor functies van de Noordzee en draagt bij aan de hoofdstukken

de een of andere wijze zijn betrokken.

over kust en zee in de vijfdeNota over de ruimtelijke ordening.

Ook op andere bestuursniveaus zijn diverse initiatieven ont

In 2000 verschijnt de derdeKustnota. Om de veiligheid tegen

plooid om de ruimtelijke aspecten van het waterbeheer te pre

overstroming te behouden, wordt gepleit voor het binnendijks

senteren in de vormdie door verantwoordelijken voor ruimtelijk

reserveren van ruimte ter hoogte van de 'zwakke schakels'

beleid het best wordt begrepen: de geografische kaart. Op regio

(duinen en smalle kuststroken). Verder komt de nota met nieuw

naal niveau wordt de zogeheten'waterkansenkaart' gezienals

beleid voor bebouwing van de kustzone (contourenbeleid).

een praktisch instrument, dat in de toekomst algemeen ingang

Het beleid van 'dynamisch handhaven' van de kustlijn wordt

zal vinden. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeftin 1999 een

voortgezet.

landelijke Kansenkaart voor waterberginguitgebracht.
Uitgangspunt daarinis: eerst ruimtelijke oplossingen zoeken
voor regionale wateroverlast enpas als tweede optie versneld
water afvoeren. De kaart heeft een technische status en is nog
geen neerslag van bestuurlijke keuzes ofafwegingen. Er is ook
nog geen bestuurlijke overeenstemming over met de Unie van
Waterschappen. Deze waterbergingskansenkaart is eenvariant
van de waterkansenkaarten, waarmee waterbeheerders en
provincies bezig zijn. Diverse provincies hebbeneen handleiding
waterkansenkaart tenbehoeve vande waterbeheerders
geschreven.
De relatie tussen water enruimte is niet als afzonderlijk aspect te
isoleren. Ruimte speelt eenrol in het thema veiligheid, maar ook
bij landschappelijke inrichting, ecologisch herstel ofhet beheer
van stedelijk water.

Bestrijding verdroging
Herstel van de natuurlijkheidvan watersystemen betekent ook
dat de hydrologische situatie van het grondwater weer op orde
moet wordengebracht. De doelstelling voor de verdrogingsbestrijding (reductie vanhet areaal verdroogd natuurgebied met
25 procent in 2000 ten opzichte van 1985) is echter niet gehaald:
er is 3 procent reductie bereikt. Wel is in 30 procent van het
verdroogd areaal al een gedeeltelijk herstel bereikt, terwijlin

Grote rivieren

53 procent van de gebieden aan herstelprojecten wordt gewerkt.

De Wet op de waterkering stelt normen waaraan primaire water

Op grond van de huidige inzichten wordt het mogelijk geacht

keringen, die Nederland beschermen tegen overstromingen

dat de doelstelling voor 20x0 (reductie met 40 procent) wordt

door het buitenwater, moeten voldoen. Overeenkomstigde vier

bereikt. De toenemende samenwerking tussenprovincies, water

de Nota waterhuishouding worden de rivierdijkversterkingen

schappen en gemeenten op het snijvlak van water en ruimtelijke

en de aanleg van kaden langs de onbedijkte Maas versneld uitge

ordening is hierbij eengunstige voorwaarde. Waar hydrologisch

voerd via het Deltaplan Grote Rivieren. Eind 2000 zal 84 procent

herstel heeft plaatsgevonden,kan nog niet goed worden vastge

van de dijkenwerkelijk veiligzijn. Hiermee wordt de doelstel

steld of dit ook hetgewenste ecologisch effect heeft.Daarvoor

ling van het Deltaplan Grote Rivieren om in 2000 veilige dijken

moet meer en uitgebreider aanmonitoring worden gedaan.

te hebben bijna gehaald. Voor in totaal 23 projecten is vertraging
opgetreden en zal het vereiste veiligheidsniveau pas na 2000 wor

Kwaliteit water en waterbodems

den gerealiseerd. Op 28 februari 2000 heeft de staatssecretaris van

Ondanks de aanzienlijke verbetering die sinds de jaren zeventig

Verkeer en Waterstaat als voorzitter van de StuurgroepDeltaplan

is bereikt, heeft het oppervlaktewater op veelplaatsen nog steeds

Grote Rivieren de adviezenin ontvangst genomen die voortko

onvoldoende kwaliteit.

men uit de projecten Ruimte voor Rijntakken (RvR) enIntegrale

De eutrofiërende stoffen stikstof en fosfaat voldoen, behalve in

Verkenning Benedenrivierengebied (IVB). De adviezen geven aan

de kustzone enin de zee, bijna nergens aan het 'maximaal toe

dat het mogelijk is om met het beleid 'Ruimte voor de Rivier' de

laatbaar risiconiveau' (MTR), een doel dat volgens de vierdeNota

hoge waters in Rijn en Maas ook op de langere termijn veilig af te

waterhuishouding in 2000 zou moeten worden gehaald. De

voeren. De staatssecretaris heeft een discussienotitie uitgebracht

gehalten stikstof en fosfaat dalen geleidelijk in alle rijkswateren,

met zoekgebiedenvoor de opvang van rivierwater onder extreme

met uitzondering van de ZuidelijkeDelta. In de regionale wate

omstandigheden, de zogenaamde calamiteitengebieden. De

ren zijn de stikstofgehaltenin 1998 hoger dan de jaren daarvoor.

adviezen van RvR enIVB worden, samen met de discussienotitie

Het is echter onduidelijk of het hier om een trend gaat.

van de staatssecretaris, voorgelegd aan drie adviescommissies: de

Van de (zware) metalen zijn zink en koper de grootste probleem-

Commissie Waterbeheer 21e eeuw, het Overlegorgaan

stoffen. De gehaltes overschrijden in bijna elk watersysteemhet

Waterbeheer en Noordzee-aangelegenheden en de Technische

MTR, met uitzondering van de kust.In de grote rivieren

Adviescommissie Waterkeringen(TAW).

schrijden ook cadmium en nikkel het MTR enin de regionale

Zuidelijke Delta

In ruim de helft van alle onderzochte wateren worden de MTR's

over

wateren nikkel.

Een sprekend voorbeeld van ecologisch herstel binnen de rand

voor bestrijdingsmiddelenoverschreden. Deze situatie is onver

voorwaarde vanbehoud van veiligheid is gerealiseerdin de

anderd sinds 1992. De grootste problemen doen zich voor in de

Zuidelijke Delta. In 1999 viel het besluit om de Haringvliet-

regionale wateren. Dit blijkt uit de Bestrijdingsmiddelen

sluizen op eenkier te zetten voor de gedeeltelijke terugkeer van

rapportage 2000, die medio 2000 door de CIW is uitgebracht.

de natuurlijke dynamiek enhet herstel van geleidelijke zoet-

Het MTR vanPCB's en diverse PAK's inhet zwevendstof wordt

zout overgangen. Ook het aangepastbeheer van het

bijna overal overschreden. Hexachloorbenzeen en

Grevelingenmeer en de doorlaatin het Veerse Meer passenin het

cholinesteraseremmers vormen voornamelijk eenprobleem in

streven om harde grenzen tussen watersystemen te slechten.

de grote rivieren.

In de ZuidelijkeDelta en in de kustwaterenis

tributyltin een groot probleem.

Inrichting enherstel

Er blijven nieuwe stoffenkomen die de waterkwaliteit bedrei

Voor alle watersystemen legt het beleid een zwaarder accent op

gen. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat in het watermilieu

inrichting en herstel. In het rivierenland is buitendijks gebied

verschillende hormoonverstorende stoffen voorkomen, waar

bijna vanzelfsprekend potentieel areaal voor natuurontwikke

voor geen MTR's beschikbaar zijn. Nader onderzoek naar deze

ling. Waar ingrote wateren vooroevers moeten worden verde

stoffen is in 1999 gestart.

digd, worden de mogelijkheden voor nieuwe natuur meteen
meegenomen.

Aanpak emissiesregionale wateren

In het gebied van de grote rivieren wordt hard gewerkt aan het

De oorzaken van het niet halen van de doelstellingen voor de

ecologisch herstel volgens het programma NURG (Nadere

probleemstoffen moeten niet alleenin bovenstroomse Rijn- en

Uitwerking van het RivierenGebied). Het programma voor de

Maasoeverstaten worden gezocht. Emissies zijn daarbij niet de

aanleg van vispassages vordert gestaag. De werving van gronden

enige belangrijke factor,maar wel de doorslaggevende.De aan

ligt op schema, maar de inrichting van de uiterwaarden en de

pak vanpuntbronnen werpt vruchten af De diffuse bronnen

ontwikkeling van natuur stagneert wegens bodemverontreini

blijven zorgen baren, ook alis voortganggeboekt met de sector-

ging, de lange looptijd voor planvormingen de geringe grond-

gerichte aanpak van deze bronnen.Een belangrijke stap is gezet

mobiliteit.

met het vankracht worden op 1maart 2000 van het
'Lozingenbesluit open teelt en veehouderij'. Het mestbeleid
moet wordenaangescherpt om te voldoenaan deEuropese
nitraatrichtlijn; dit zal gunstig doorwerken op de kwaliteit van
het oppervlaktewater.
De problematiek van de riooloverstorten en de directe lozingen
in het buitengebied hebben veel politieke aandacht. De gemeen
ten, die het rioleringnet beheren, moesten vóór 1 januari 2000
een plan van aanpak opstellen voor het saneren van de directe
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lozingen van huishoudelijk afvalwater. De meeste gemeenten
hebben deze datumniet gehaald.
Enkele jaren geleden werdhet duidelijk dat de verbetering van
de waterkwaliteit de wegvrijmaakt voor het saneren van

Grondwaterbeheer

verontreinigde waterbodems. Deze saneringkomt nu op gang;

De regie voor het grondwaterbeheer en de vergunningverlening

in de regionale wateren zijn de eerste waterbodemsaneringen

voor onttrekking van grondwater ligtbij de provincies. De uit

afgerond.

voering van een deel van het operationele grondwaterbeheer zou

Rijkswaterstaat bereidt eennotitie voor over de relatie emissie-

volgens de vierde Nota waterhuishouding kunnen worden over

immissie, onderwerp vande motie-Augusteijn-Esser tijdens de

gedragen aan de waterschappen. De provincies aarzelenmet deze

behandeling van de vierdeNota waterhuishouding in juni 1999.

overdracht. Zij stellenals voorwaarden dat de vormingvan all-in

De motie vraag de regering tussendoelen te stellen voor de syste

waterschappen in een verder stadium is en dat het gewenste

matiek van MTR en streefwaarde ende tijdpaden daarvoor. De

grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) is vastgesteld. Het

notitie van Rijkswaterstaat ismedio 2000 gereed.

vaststellen van de GGOR is in de meeste provincies wel een
lopend proces, maar het is onzeker of dit voor 2002 overal
gebiedsdekkend is voltooid.

Organisatie
Waterketen
Al[-in waterschappen

Ook deorganisatie van het waterketenbeheer staat ter discussie.

Met de veranderendekijk op de waarden en benadering van

Er bestaan plannen voor de oprichting van waterketenbedrij ven

water is ook de organisatie van het waterbeheer voortdurend in

of andere vormen van samenwerking. De discussie wordt onder

beweging. Momenteel zijn er 24 all-in waterschappen. In febru

meer gevoeddoor de zorg die de overheidheeft voor het

ari 2000 heeft de Rijksuniversiteit Leiden een rapport uitgebracht

waarborgen van de belangen (prijs en kwaliteit) vande water

waarin actuele en toekomstige ontwikkelingenmet betrekking

gebruikers op het niveau van de huishoudens.

tot het waterbeheer en de rol en positie van waterschappen in
beeld zijn gebracht. Een belangrijke conclusie is dat de infra

Financiën

structuur voor samenwerking, strategische besluitvorming en

De Commissie Togtema stelt een eenvoudiger en meer transpa

kwaliteitsbewaking in de toekomst, veel sterker moet worden.

rante structuur in de financiering van het waterbeheer voor.

De genoemde samenwerkingheeft vooralbetrekking op de

Daarbij kiest de commissie voor een duidelijke scheiding tussen

bestuurlijke omgang van de waterschappenmet de provincies en

zuiveringsbeheer en systeembeheer. Los hiervan streeft de over

gemeenten. Waterschappenen provincies zoudenhun discussies

heid naar meer zicht op de financieel/economische kosten en

over competentiekwesties moeten verleggen naar eenmeer

baten van het waterbeheer. Het lukt nog niet goed de kostenstij

strategisch niveau.

ging van het waterbeheer inbalans te brengen met de groei van
de gezinsinkomens. De waterheffingennemen momenteel snel
ler toe dan de koopkracht.

Internationaal
Het afgelopen jaar is ook in internationaal verband veel werk

Belangrijkste conclusies

verzet. Het in de vierdeNota waterhuishouding aangekondigde

Er kan technisch gezien ruimte worden gevonden voor het afvoeren van de

programma Buitenlandse Waterinzet 'Partners voor Water' is in

hoogwaters op de lange termijn. Dit blijkt uit de adviezen van Ruimte voor

november 1999 aan de Ministerraad en de TweedeKamer aange

Rijntakken en Integrale Verkenning Benedenrivierengebied. Het vormen van

boden. Nederland is hiermee de eerste staat met een buitenlands

bestuurlijk draagvlak zal de nodige inspanning vergen.

waterbeleid.

De doelstelling uit het Deltaplan Grote Rivieren om in het jaar 2000 veilige

Van 17 tot en met 22 maart 2000 vond inDen Haag het tweede

dijken te realiseren, wordt niet geheel gehaald: eind 2000 zal 84 procent van

Wereld Water Forum plaats. Aanhet Forum hebben meer dan

de dijken daadwerkelijk veilig zijn, voor de resterende 16 procent worden

vierduizend mensen uit de hele wereld deelgenomen. Uniek was

noodmaatregelen getroffen, waarna definitieve afronding volgt in 2001.

de aanhet Forum gekoppelde ministersconferentie op 21 en 22

In het hele land worden projecten opgestart om de natuurlijkheid van de

maart. Het Forum kreeg veel publiciteit. Het hoofddoel: de hui

watersystemen terug te brengen.

dige waterproblemen onder de aandacht te brengen van een

De doelstelling van NURG om in 2000 circa 4000 hectare uiterwaard te

breed publiek, is zeker bereikt. De ministersconferentie speelde

hebben verworven, wordt gehaald. De inrichting van de gebieden loopt achter.

een belangrijke rol in de doelstellinghet politieke 'commitment'

De verdrogingsdoelstelling voor 2000 wordt niet gehaald; in plaats van

te vergroten.

25 procent reductie is nu 3 procent reductie gerealiseerd. Wel is in 30 procent
van het verdroogd areaal al een gedeeltelijk herstel bereikt, terwijl in
53 procent van het areaal gewerkt wordt aan herstelprojecten. Verwacht
wordt dat de doelstelling voor 2010 kan worden gehaald.
Het is nog onduidelijk of alle provincies en waterschappen er in zullen slagen
vóór 2002 een gebiedsdekkend GG0R vast te stellen.
- Hoewel er sinds de jaren zeventig een duidelijke verbetering in de
waterkwaliteit is opgetreden, voldoet deze op verschillende plaatsen en voor
verschillende stoffen niet aan het MTR. In de zoete wateren zijn de
belangrijkste probleemstoffen stikstof en fosfaat, zware metalen, PAK's,
PCB's en bestrijdingsmiddelen. In de Zuidelijke Delta en kustzone is
tributyltin de belangrijkste probleemstof.
- Met het huidige niveau van emissies van meststoffen zal niet aan de
EU-nitraatrichtlijn worden voldaan. Dit heeft negatieve gevolgen voor de
kwaliteit van het oppervlaktewater.

Toelichting op dit rapport

Voortgang en conclusies
In dit rapport is de voortgang van de beleidsuitvoering
beschreven tenopzichte van doelen uit de vierde Nota
waterhuishouding (NW4). De doelenin NW4 zijn soms
concreet enin harde getallen vastgelegd. Voor een groot
aantal onderwerpen zijn ze echter vrij algemeen gesteld,
zodat zij niet kwantitatief kunnen worden getoetst. In die
gevallen is de voortgang weergegeven als trend.

Waterkwaliteit
Dit jaar wordt in Water inBeeld uitgebreid aandacht besteed
aan de waterkwaliteit. Deze wordt beschreven aan de hand van
een selectie van in water aanwezige stoffen. In alle gevallen is
gekeken naar nutriënten, zware metalen en chlorofyl. Binnen
deze groepenis de keuze van stoffen niet voor alle wateren gelijk.
De concentraties van de stoffen worden vergeleken met de
normen die in NW4 zijn opgenomen. Dit zijn het Maximum
Toelaatbaar Risiconiveau (MTR), dat op korte termijnmoet
worden gehaald en de streefwaarde, die op lange termijnmoet
worden bereikt. De concentraties nutriëntenin de Zuidelijke
Delta en in de kustzone zijn vergeleken met de achtergrond
concentraties op de Noordzee.

Gegevens regionale wateren

Voor de beschrijving van de belasting van het oppervlaktewater

Water inBeeld 2000 heeft uitgebreid aandacht voor de regionale

met PCB's zijnPCBn8 en PCB 153 gekozen. Het voorkomenvan

wateren. Gegevens over de regionale wateren zijn verspreid over

PAK's is beschreven aan de hand van antraceen en benz(a)pyreen.

meerdere paragrafen te vinden. De typisch systeemeigen aspec

PCB 118 is geselecteerd omdat deze als gids-PCB wordt

ten zijn opgenomen in de paragrafen 'Regionale wateren' en

beschouwd enPCB 153 omdat deze meestal het hoogste gehalte

'Water in de stad'.Daarnaast komende regionale wateren ook

heeft. Debeide PAK's zijn gekozen omdat de normen hiervoor

aan bod in de themahoofdstukken.

het strengst zijn. Voor de organochloorverbindingen is lindaan
gekozen en als vluchtige halogeen: koolwaterstofhexachloorbenzeen. Verder is cholinesteraseremming gebruikt. Dit is een

SS8S

indicatieve parameter voor de aanwezigheid van organofosfor-

Informatie op de cd-rom

bestrijdingsmiddelen en carbamaten.

Het rapport Water in Beeld gaat vergezeld »an een cd-rom met

Het gedrukte deel van de rapportage bevat ter wille van de lees

achtergrondgegevens. Dit zijn toelichtingen op teksten of figuren

baarheid slechts de meetresultaten op hoofdlijnen. Uitvoeriger

uit het rapport, of aanvullende inf ormatie afkomstig uit de CIW-

informatie over de waterkwaliteit is opgenomen op de bijge

enquête of andere bronnen. Waar een rechtstreekse koppeling

voegde cd-rom of in het Jaarboek Monitoring Rijkswateren.

tussen gedrukte tekst en 'meer informatie' op de cd-rom «oor de

Hierin zijn de meetgegevens van de rijkswateren vermeld, zoals

hand ligt is dit aangegeven met dit ikoontieJrJ

verzameld in het kader van het programma 'Monitoring van de

Water in Beeld is ook op internet beschikbaar

Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL)' van

(www.waterland.net/ciw).

Rijkswaterstaat.

•

m

waterbeheer van de 21ste eeuw
Het beginpunt van de nieuwe eeuw valt samen met een aantal pro
cessen en projecten die van groot belang zijn voor het waterbeheer
van de toekomst. Water heeft een belangrijke plaats gekregenin de
voorbereidingen voor de vijfde Nota over de ruimtelijke ordening;
het IPO heeft latenonderzoeken of de bestuurlijke structuur van de
waterschappen aansluit bij de eisen die daaraanin de komende
eeuw worden gesteld; de Europese Kaderrichtlijn water wordt in
2000 door de Europese Unie vastgesteld; de Commissie
Waterbeheer 21e eeuw presenteert in hetzelfde jaar haar eindrap
port over de toekomst van de watersystemen en de Commissie
Togtema heeft eind 1999 haar eindrapport uitgebracht over de
herstructurering van de financiering van het waterbeheer.
Water inBeeld 2000 zet in dit hoofdstuk beknopt uiteen wat de
hoofdlijnen zijn van de Europese Kaderrichtlijn,het werk van de
Commissie Waterbeheer 21e eeuw en de adviezen van de
Commissie Togtema. Dit zijn drie nieuwe pijlers onder ons
toekomstig waterbeheer, maar met aspecten die stevig in elkaar
haken. Zo blijkt de watersysteembenadering, die als beleids
doelstelling al stamt uit de tijd van de derdeNota waterhuishou
ding, in elke pijler een van de voornaamste uitgangspunten te zijn.

Europese Kaderrichtlijn water

dige aanpassingen sluitend kan worden gemaakt met de
Kaderrichtlijn. Dit najaar moet een voorstel tot wetswijziging

Stroomgebieden

gereed zijn voor de noodzakelijke aanpassingen.

De Europese Kaderrichtlijn brengt uniformiteit in het streven

De huidige positie van de provincie die waterbeheer, milieu

naar ecologisch goed functionerende watersystemen. De stroom

beheer en ruimtelijk beheer coördineert, wringt met de schaal

gebiedbenadering is daarvoor de basis.

grootte vanhet stroomgebied. Voor de waterschappen geldt

De Europese Commissie heeft de Kaderrichtlijn water opgesteld

hetzelfde. Voor de implementatie van de Kaderrichtlijnis het

om aquatische en terrestrische systemen te beschermen, het

echter niet nodig de huidige bestuurlijke verhoudingenin

duurzaam gebruik van water te bevorderen en bij te dragen aan

Nederland aan denieuwe schaalgrootte aan tepassen. In de prak

het terugdringen van waterkwantiteitsproblemen, zoals de

tijk moethet mogelijk zijn om in de verschillende provinciale-

verdroging. Een andere belangrijke doelstelling van de richtlijn

en waterschapsplannenper stroomgebied tenminste alle zaken

is het harmoniseren van de versnipperde Europese waterwet

op te nemen waartoe de Richtlijn verplicht.

geving.
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De Commissie ziet het stroomgebied als het meest aangewezen

De huidige internationale riviercommissies, zoals de

niveau voor het maken van afspraken en het nemenvan maatre

Internationale Rijn Commissie, kunnen de totstandkoming

gelen. De gedachte is dat op het stroomgebiedniveau problemen

van internationale beheersplannen voor hun stroomgebieden

het snelst worden onderkend en er eerder een draagvlak ontstaat

coördineren. Voor de Nederlandse delen van de stroomgebieden

voor de oplossing ervan. Het begrip 'stroomgebied' blijft volgens

zal de minister van Verkeer en Waterstaat als coördinerende

de Kaderrichtlijnniet beperkt tot het oppervlaktewater van

bevoegde autoriteit gaan optreden.

rivierstelsels. Ook het diepe en ondiepe grondwater wordt erbij

Om de implementatie soepel telaten verlopen, ontwikkelt de

gerekend, evenals de kustwateren waarin rivieren uitmonden.

projectgroep een handboek dat de waterbeheerder de weg wijst

Nederland heeft vier stroomgebieden in de zin van de

Het handboek zalbegin 2003 beschikbaar moeten zijn, in ieder

Kaderrichtlijn: de Eems, de Rijn, de Maas en de Schelde. Al het

geval driejaar na de inwerkingtreding van de Kaderrichtlijn,

land dat afwatert op de mondingen van de rivierenbehoort tot

najaar 2000.

door de processen en procedures van de feitelijke implementatie.

hun respectievelijke stroomgebieden. De Waddenzee hoort bij
de Rijn, de Dollard bij de Eems. Voor de gemeenschappelijke

Doelstellingen enmonitoring

delta enkustzee vanRijn en Maas moet de grens tussen de twee

Voorafgaand aan, oftijdens de implementatie, moet een aantal

systemen nog worden bepaald.

inhoudelijke problemen worden opgelost op het gebied van

Hoo/dlijnen

Kaderrichtlijn genoemde doelstelling'een goede ecologische

doelstellingen en monitoring. Op de eerste plaats moet dein de

In oktober 1999 heeft deEuropese Ministerraad een gemeen

toestand' concreet worden gemaakt. De nadere invulling hiervan

schappelijk standpunt ingenomen over de Kaderrichtlijn. Medio

botst op de bestaande praktijk in ons waterbeheer omkwaliteits

februari dit jaar heeft het parlement er bij tweede lezing over

normen te koppelen aan waterfuncties. De Kaderrichtlijn schaft

geoordeeld. De ingediende amendementen zijn zonder veel

op Europees niveau deze functiegerichte normen af, behalve voor

problemen verwerkt in de tekst die uiteindelijk op 19 juni 2000

zwemwater.

is vastgesteld.

In de emissiebestrijdinggaat de Kaderrichtlijn minder ver dan de

Er ligt thans een document met de volgende hoofdlijnen:
- Voor elk stroomgebied wordt een stroomgebiedbeheersplan en
een maatregelenprogramma opgesteld. Ligt een stroomgebied

huidige Nederlandse praktijk.Het is weliswaar toegestaan om
strenger te zijn dan de richtlijn voorschrijft, maar inde praktijk
kan dat veel last geven wanneer het zou leiden tot concurrentie

in meerdere landen, dan kan ervoor gekozen worden om één

vervalsing.

internationaal stroomgebiedbeheersplan op te stellen. Wordt

De Kaderrichtlijn schrijft voor dat systematischmoet worden

hiervoor niet gekozen, dan stelt in ieder geval elke lidstaat voor

gemonitord, maar er bestaat nog onduidelij kheid over de meet

het deel dat binnen haar grenzenligt een stroomgebied

methoden en de indicatoren.

beheersplan en een maatregelenprogramma vast.
- Volgens een stelsel van kwaliteitsdoelstellingen moeten zowel
oppervlaktewater als grondwater in het stroomgebiedbinnen
zestien jaar een goede ecologische kwaliteit hebben.
- Onder waterdiensten (waarvoor eventueel zal moeten worden

Veiligheid
De Kaderrichtlijn kiest voor een integrale benadering van het
waterbeheer en heeft daarmee niet alleenbetrekking op water
kwaliteit, bescherming en duurzaam gebruik, maar ook op het

betaald) vallen, naast de emissie van verontreiniging in

tegengaan van verdroging en overstroming. In de uitwerking

oppervlaktewater, ook de onttrekking van oppervlakte- en

van de richtlijnkomt dit laatste aspect vrijwel niet aan bod. De

grondwater voor economische activiteiten.Dat zijnbijvoor

richtlijn richt zich wat de waterkwantiteit betreft vooral op het

beeld industrieel gebruik en drinkwaterbereiding.

grondwater. De bepalingen over de waterkwaliteit hebben voor
namelijk betrekking op het oppervlaktewater. Zo besteedt de

Implementatie inNederlands bestuur en beleid

Kaderrichtlijn, ondanks dat het welin de doelstelling wordt

Nederland heeft fors bijgedragen aan de totstandkoming van de

genoemd, verder geen aandacht aan de hoogwaterproblematiek.

Kaderrichtlijn. Beginselen die in ons waterbeheer allanger zijn
verankerd, zoals de integrale benadering, de watersysteem

Doel en aanpak Commissie Waterbeheer 21e eeuw

benadering, de aanpak van emissies bij de bron en een zorgvuldi

Veiligheid is bijuitstek een onderwerp voor beleid op heellange

ge afweging tussen ecologie en gebruiksfuncties, zijn dan ook

termijn, maar intussen geldt ook het hier ennu. De bijna-over-

duidelijk in de richtlijn terug te vinden.

stromingen van 1993 en 1995 gaven een krachtige impuls voor

Dat is ook de bevinding van het project 'Implementatie

een revisie van onze veiligheidsbenadering. Najaar 199S was het

Kaderrichtlijn Water', dat de richtlijn grondig heeft doorgelicht.

weer raak. Grote delen van Zuidwest- enNoord-Nederland

In februari 2000publiceerde deprojectgroep onder voorzitter

kampten met enorme wateroverlast. 'Hebben wij ons waterbe

schap van Rijkswaterstaat de brochure 'Europese Kaderrichtlijn

heer wel op orde?', vroeg de premier zich voor het oog van jour

water, een tussenstand'. Deze publicatie stelt dat de bestaande

naalkijkend Nederland af. Harde woorden voor waterbeheerders

wetgeving die betrekking heeft op het waterbeheer, via eenvou

voor wie het keren van water een dagtaak is. Als antwoord stelde

ItWiUWMtl

Wvo-heffing, te betalen door iedereen die vervuilt (= huishoudens+bedrijven)
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De Commissie heeft scenario's opgesteld voor de externe fysieke

provincies, de notitie 'Aanpak wateroverlast' op. Deze borduurt

ontwikkelingen aan de wateraanbodzijde (intensivering neerslag

voort op de inde vierde Nota waterhuishouding ingezette

en rivierenafvoer, bodemdaling en zeespiegelstijging) en de

beleidslijn om water meer ruimte te geven en de veerkracht van

ontwikkelingen in het grondgebruik aan de watervraagzijde

watersystemen te vergroten. Tevens gaven de staatssecretaris van

(met name landbouw,natuur en verstedelijking). Deze scenario's

Verkeer en Waterstaat en de voorzitter van de Unie van

blikken vooruit tot 2030. Ze leiden tot de sturingsvragen voor het

Waterschappen opdracht tot de instellingvan de onafhankelijke

waterbeheer inde 21ste eeuw. De mogelijke strategieën (maat

Commissie Waterbeheer 21e eeuw(WB 21).

regelenpakketten) om op die vragen antwoord te geven variëren

De Commissie moet advies geven over de wenselijke waterhuis-

van technische oplossingen, viahet scheppenvan meer ruimte

houdkundige inrichting van Nederland in de 21ste eeuw.

voor water, tot het accepteren van wateroverlast.Deze strate

Daarbij houdt ze rekeningmet verwachte zeespiegelstijging en

gieën wordenmet elkaar vergeleken op basis van de toetsings

bodemdaling, intensivering van regenval en toenemende pieken

aspecten veiligheid, overlast, ecologische duurzaamheid,

in rivierafvoeren. Naast deze direct aan waterkwantiteit gebon

kosten/baten en maatschappelijke acceptatie.

den aspecten onderzoekt de commissie ook de invloeden van

Al deze resultaten vormen de bouwstenen voor het advies dat in

maatschappelijk/politieke veranderingen en van ontwikkelin

september dit jaar wordt uitgebracht. Voordat de Commissie het

gen in de ruimtelijke inrichting van ons land. Als eenrode draad

advies opstelt worden de afzonderlijke bouwstenen besproken

loopt door het werk van de Commissie de visie dat het water in

met allebij het waterbeheer betrokken overheden en (belan

samenhang met die ruimtelijke inrichting moet worden bezien.

genorganisaties. Uiteindelijk zal een evenwichtige set maat

De nadruk op het verband tussen de watersystemen en hun

regelen worden voorgesteld voor alle aspecten van het veilig

omgeving heeft te maken met de invulling die in de loop der

heidsbeleid. De inzet is dat het uitgebrachte advies uitwerking

jaren is gegeven aan het begrip 'integraal'.

zal krijgen in korte- en langetermijnplannen voor het

De Commissie WB21is voorjaar 1999 met de werkzaamheden

Nederlandse waterbeheer.

gestart enbrengt in september 2000 haar advies uit. Dat is een
relatiefkorte tijd voor een ambitieus programma. Als eerste stap

Watersysteemfinanciering volgens 'Togtema'

is eeninventarisatie gemaakt van de aanwezige kennis in de pro

De Commissie Togtema, die sinds voorjaar 1997 heeft gewerkt

jecten, onderzoeken en organisaties die zich met onderdelen van

aan de herstructurering van de financiering

het waterbeheer bezighouden. Alleenal het samenvoegen van

heeft in de laatste fase van het onderzoek terdege rekening moe

van het waterbeheer,

deze verspreide kennis door een onafhankelijke instantie heeft

ten houden met de passage in de Kaderrichtlijn water die

grote waarde. Door middel van vele gesprekken en vijf ronde

aangeeft dat de kosten van waterdienstenin beginsel moeten

tafelconferenties over de waterhuishoudkundige deelsystemen

worden teruggewonnen.De Commissie bracht eind1999 haar

(Natte Hart, Rivieren, Kust, Regio LaagNederland en Regio

eindrapport uit onder de titel 'Waterschapsbelastingen in de

Hoog Nederland] is een beeldontstaan van de problematiek, de

21ste eeuw'.In het najaar van 2000 vindt hierover een discussie

visies daarop van waterbeheerders en de mogelijke oplossings

ronde plaats.

richtingen. Op basis van deze inventarisatie is het onderzoeks
plan WB21 opgesteld en uitgevoerd.

Watersysteemomslag, te betalen door ingezetenen (hooguit 50%) en eigenaren van onroerende zaken (het restant)

Systeem
Geld gaat op aan:
• kwaliteitsbeheer
• keringenbeheer
(=veiligheid)
• beheer waterwegen
• beheer wegen
• beheer grondwater
• deel zuiveringsbeheer

Het regionale waterbeheer in Nederland wordt door de water

behoren in het voorstelvan de commissie ook de zuiverings-

schappen sinds jaar en dag gefinancierd met eigen belasting

kosten die worden veroorzaakt door de afvoer van regenwater via

heffingen voor het waterkwantiteitsbeheer. In de lijn van het

het rioleringsstelsel. Dat is een aanzienlijk gedeelte.Uit de begin

functionele bestuur dat de waterschappen uitoefenen, is de

2000 afgeronde ClW-studie 'Financiering zuiveringsbeheer'

trits 'belang - betaling - zeggenschap' steeds als uitgangspunt

blijkt het volumedeelregenwater inde rioleringssystemen

gehanteerd.

landelijk gemiddeld 30 procent te bedragen.De opvatting van de

Sinds het van kracht worden van de Wet verontreiniging opper

Commissie Togtema dat de kosten voor de afvoer van hemel

vlaktewater (Wvo), bijna dertig jaar geleden, kwam er een

water inessentie behoren bij het watersysteem en niet bij het

beginsel bij: 'de vervuiler betaalt'.

zuiveringsbeheer leidt ertoe dat het tariefvoor de Wvo-heffing

Met deze uitgangspunten is op zichniets aan de hand, maar de

zal dalen tot circa 60 à 70 procent van het huidige tarief Deze

praktische uitwerking is in de loop der jaren erg complex en

verschuiving plaatst de waterschappen in een betere concurren

ondoorzichtig geworden. Waterschappenhebben het bijvoor

tiepositie tegenover grotere bedrijven die hun afvalwater inveel

beeld niet makkelijkom aan leken - dus ook de eigeningelanden-

gevallen goedkoper zelfof via particuliere waterzuiveraars

duidelijk te maken hoe de heffingen worden berekend en wat

behandelen.

ermee wordt gedaan. Eenvoud en doorzichtigheid zijn voor de

De introductie van een Wvo-heffing die bedoeld is om het zuive

Commissie Togtema dan ook belangrijke doelen geweest, naast

ringsbeheer te financieren,

het opheffen van allerlei knelpunten die zich in de praktijk

te lozingen op oppervlaktewater vervalt. Het uitgangspunt van

betekent niet dat de heffing op direc

voordeden. In oktober 1999 is het eindrapport van de Commissie

de 'vervuiler betaalt' blijft van toepassing.

uitgebracht. Dit jaar worden reacties ingewonnen en verwerkt
van alle betrokkenen bij het waterbeheer en stelt de Unie van

De commissie stelt voor om bij de uitwerking van de financie

Waterschappen een standpunt vast.In het najaar van 2000 vindt

ring van het watersysteembeheer de heffingsmaatstaf primair te

discussie plaats over de voorstellen van de Commissie Togtema.

baseren op oppervlakte en niet op economische waarde. Daarbij
worden heffingsplichtigen ingedeeld in de categorieën 'ingeze

Tweedeling

tenen' (algemeenbelang) en 'eigenaren van. onroerende zaken'

De beginselen van 'belang- betaling - zeggenschap' en 'de

(specifieke belang).

vervuiler betaalt' zijn door de commissie gehandhaafd. De com

De kosten die de commissie toerekent aan de ingezetenen

missie stelt voor om alle soorten omslagen en heffingen samen te

bedragen tussen de 40-50 procent van de totale kosten van

voegen en uiteindelijk slechts twee heffingssystemen over te

watersysteembeheer. Afhankelijk van de inwonersdichtheid van

houden: de watersysteemomslag en de Wvo-heffing.

het gebied vindt differentiatie plaats. De overige kosten worden

Uit de Wvo-heffing zullen nog uitsluitend die kostenworden

toegerekend aan de eigenaren van onroerende zaken.Daarbij

gefinancierd die in relatie staan tot het zuiveringsbeheer. Uit de

wordt gedifferentieerd naar het soort grondgebruik, waarbij

watersysteemomslag zullenalle kostenmoeten worden gedekt

onderscheid wordt gemaakt tussen gebouwd, cultuurgrond en

die in relatie staan tot het watersysteem: het waterkwantiteits

bos- en natuurterreinen.

beheer, het waterkeringsbeheer, het waterwegenbeheer, het
wegenbeheer (inenkele gevallen) en het deel van het waterkwali
teitsbeheer dat niet valt onder het zuiveringsbeheer. Daartoe

Water in de stad

watersystemen

Een belangrijk onderdeel van het stedelijk waterbeheer zoals de

de acties ook samenuit te voeren, kan een maximum aan milieu

vierde Nota waterhuishoudingdat schetst, is het terugdringen

rendement en service aan burgers worden bereikt tegen minima

van bronnen van verontreiniging. Het minimaliseren van emis

le maatschappelijke kosten.Dat levert meervoudige winst op:

sies van overstorten en diffuse bronnen moet eenbetere water

een goede waterkwaliteit, een veerkrachtiger watersysteem, meer

kwaliteit opleveren. Een ander element van het stedelijk water

natuur in de stad, lagere kosten en tevredenburgers. De CIW

beheer is het bevorderen van waterbesparing en het hergebruik

werkt aan een advies over de gewenste organisatie van de water

van (regen)water. Uiteindelijk moet het beleid leiden tot een

keten. De Unie van Waterschappen en de Verenigingvan

duurzaam stedelijk waterbeheer als integraal onderdeel van het

Nederlandse Gemeenten (VNG) discussiëren over de samenwer

regionale watersysteem. Voor het bereiken van deze doelen is een

king en taakverdeling in het licht van de vele ontwikkelingen op

goede samenwerking tussen waterbeheerder en gemeente bij

het gebied van stedelijk waterbeheer. Voorbeelden van die

planvorming en beheer noodzakelijk.

ontwikkelingen zijn de overdracht van beheerstaken aan water

Rolverdeling binnen stedelijk waterbeheer

(grondjwateroverlast bij extreme weersomstandigheden en

De takenin het stedelijk waterbeheer zijn verdeeld over verschil

rivierafvoeren, het onderscheid tussen watetketenbeheer en

schappen, de veranderende aanpak van veiligheid en

lende partijen: gemeente, waterschap, drinkwaterbedrijf en pro

watersysteembeheer en de sterke maatschappelijke roep om

vincie. Daarnaast heeft de provincie voor een aantal taken een

meer doelmatigheid in de uitvoering van nutstaken.

centrale sturenderol. Een duurzame, integrale aanpak vereist dat
al deze partijen samenwerken. Door samenkeuzes te maken en

Ontwikkeling waterkwaliteit water in de stad
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GEÏNDEXEERDE CONCENTRATIE

INWONER-EQUIVALENT (MILJOEN)

Inwoner-equivalent (i.e.) is een maat voor
de hoeveelheid verontreiniging in afvalwater
nikkel
—

chlorofyl

—

koper

—

MTR
zink

—

totaal
fosfaat

I II

die een inwoner gemiddeld produceert.
Huishoudens blijken nog steeds de grootste
producenten van afvalwater te zijn. Door de
bevolkingsgroei en de toegenomen welvaart

I II
1992

1994

1996

1998

nemen de lozingen vanuit huishoudens toe.
De verlaging van het totale inwoner-equiva
lent is dan ook voornamelijk te danken aan
afnemende lozingen van de industrie.

totaal
stikstof
13

Waterkwaliteit
Over stadswateren zijn relatief weinig gegevens beschikbaar,

In 1999 zijn indicatoren verkend die een integraal beeld kunnen

waardoor uitspraken over tie waterkwaliteit slechts een

geven van de voortgang in het stedelijk waterbeheer, verdeeld

indicatief karakter hebben. De nutriënten stikstof en fosfaat

over de verschillende fasen van beleidsuitvoering. Samenmet

overschrijden op ruime schaal het Maximaal Toelaatbaar

alle betrokken partijen verricht de CIW dit jaar een pilotstudie

Risiconiveau (MTR), De concentraties stikstof vertonen een

naar de mogelijkheden om de informatie-inzamelingen

stijgende trend, met een piek in 1997. De fosfaatgehalten

presentatievorm te testen en aan te scherpen.

vertonen geen duidelijke trend, de overschrijdingen liggen
rond twee maal het MTR, Mogelijke oorzaak voor deze

Water als ordenend element

continue overschrijding is het achterstallig onderhoud van

Water als ordenend element is een concept dat breed is geaccep

waterbodems in stadswateren. Het ehlorofylgehalte in

teerd, maar dat in de praktijk van alledag nog in de kinderschoe

stadswateren vormt geen probleem.

nen staat. In menig planproces blijkt die acceptatieuit randvoor

Naast eutrofiërende stoffen vormen in de stadswateren ook de

waarden als: voldoende ruimte voor waterberging, behoedzaam

metalen nikkel, zink en koper een probleem. Deze problemen

omgaan met kwel- en infiltratiegebieden, de watersysteembena

hangen deels samen met de lokale emissiebronnen uit het

dering als uitgangspunt, sturen van ruimtelijke functies op basis

stedelijk gebied, zoals riooloverstorten, regenwateruitlaten,

van de ondergrond en de keuze voor water als drager van ecologi

corrosie van waterleidingen en zinken bouwmaterialen,

sche verbindingstructuren. Toch maken het strevennaar econo

afsteken vuurwerk en direct afstromend regenwater. Voor een

mische groeien de druk van allerlei maatschappelijke ontwikke

ander deel wordt de kwaliteit beïnvloed door het van elders

lingen de praktijk weerbarstig.Het blijkt een grote opgave om

afkomstig inlaatwater. De kopergehalten vormen het grootste

beleidsintenties met gevolgen voor ruimtelijke inrichting en

probleem en liggen de afgelopen jaren doorlopend op een

locatiekeuzes om te zettenin concreet politiek kiezen en handelen.

niveau van twee maal het MTR. De concentratie nikkel in de

Uit diverse studies komt naar voren dat in het stedelijk gebied

stadswateren is midden jaren negentig flink gedaald en

meer ruimte nodig is voor de tijdelijke berging van water tijdens

schommelt de laatste jaren rond het MTR.

extreme omstandigheden. Een voorbeeld is het begin 2000 ver
schenen 'Water op de balans', uitgevoerd in opdracht van het
Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands
Noorderkwartier.
Vroeger was het ontwerpcriterium dat zes procent vande

Voortgang in stedelijk waterbeheer

bebouwde omgeving moest worden gereserveerd voor open

De uitvoering van het beleid rond 'water inde stad' bevindt zich

water. In verschillende nieuwe woongebieden wordt nu tien tot

nog in een pril stadium, zoals blijktuit de CIW-knelpunten-

twaalf procent aangehouden. Voorbeelden zijn Leidsche Rijn en

notitie 'Facilitatieplan water inde stad' van de ministeries van

Ypenburg. Vooral in de lage, dichtbevolkte en economisch meest

VROM en V&W (1999). Elk van de partijendie zijnbetrokken bij

bedrijvige delen van Nederland is eenhoger percentage open

het stedelijk waterbeheer, voert acties uit op zijn eigen deel

water wenselijk. De concurrerende ruimteclaims dagen uit tot

terrein. Het stadiumvan de uitvoering van het beleid is overal
anders. Er is dringend behoefte aanmonitoring van de voort
gang en van de bereikte resultaten, maar de complexe aard van
het stedelijk waterbeheer maakt dit tot eenmoeilijke opgave.
Sommige onderdelenbevinden zich nog in de fase vanbeleids-

Waterland in Groningen
Vater is het centrale stedenbouwkundig thema in de wijk Waterland die op

formulering of het maken van keuzes voor maatregelen, andere

initiatief van de 'Vereniging Ecologisch Wonen Groningen' is ontworpen. De wijk

zijn in uitvoering, weer andere almeetbaar als effect in het veld,

is in een weidegebied gebouwd, binnen het raamwerk van bestaande sloten. Een

zoals waterkwaliteit of drinkwaterverbruik ofwater als ordenend

enkele greppel moest wijken, elders zijn sloten juist verbreed. Wie Waterland

element.

betreedt, ziet water tussen de huizen en huizen aan het water. Een natte wijk

Het afkoppelen van hemelwater is het proefprojectstadium aan

met veel water en flauw hellende oevers waar planten kunnen groeien en dieren

het ontgroeien en wordt op tal van nieuwbouwlocaties inde

eenvoudig het water in- en uitkunnen. Riet is ruimschoots aanwezig en verder

praktijk gebracht. De zuiveringvan stedelijk afvalwater met vaak

wordt de wijk opgefleurd met karakteristieke moerasplanten als Zwanebloem,

vergaande fosfor- en stikstofverwijdering is inmiddels stan

Egelskop, Krabbescheer en zelfs het zeldzame Waterdrieblad.

daardtechnologie en wordt breed toegepast.

Taken in het stedelijk waterbeheer
waterschap

gemeente
oppervlaktewater

drinkwaterbedrijf

• beheer niet-waterhuishoudkundige (sier)wateren

• beheer waterkwaliteit en -kwantiteit

• havenbeheerder

•'natte' oevers

• waterwinning voor drinkwaterproductie

• 'droge' oevers
grondwater

• keuze ontwateringsdiepte

• sturing grondwaterpeil d.m.v. oppervlaktewaterpeil

• drainage openbaar gebied

• afvoer drainagewater

• waterwinning voor drinkwaterproductie

• verzameldrainage t.b.v. bebouwing
bronnen van

• bodem-en grondwatersanering

• identificatie, stimulering en regulering emissiereductie

verontreiniging

• beheer waterbodems

• beheer waterbodems

• uitvoering Duurzaam Bouwen-beleid

• minimaliseren effecten lozingen

• rioolbeheer (grp)

• vergunningverlening en handhaving

riolering

• uitvoering basisinspanning

afvalwater

overstorten en regenwateruitlaten

• riolering buitengebied

• stimuleren afkoppelen

• afkoppelen/infiltratie

• rioolgemalen en persleidingen

• standaard lozingen op riolering reguleren

• inzameling en rioolwaterzuivering

(Wet afvalwater)

• ontharding ter reductie koper corrosie

• reductie afvalwatervolume via stimulering

• vergunningverlening en handhaving grote lozers

beperking en hergebruik drinkwater

De taakverdeling in het stedelijk waterbeheer is grotendeels gebaseerd op afspraken
tussen gemeenten en waterschappen (vastgelegd in xhet gele boekje'). In de loop van de

(regen)water. Ook kunnen er eisen voor zulke functies in worden

tijd zijn daarin al verschillende zaken veranderd, zoals de overdracht van het waterbeheer

geformuleerd. Het bestemmingsplan richt zich echter uitslui

binnen het stedelijk gebied aan het waterschap. De taakverdeling zal nog verder verande

tend op het vastleggen van de bestemming. In andere kaders

ren als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam stedelijk waterbeheer.

moeten daarop aansluitend afspraken wordengemaakt over de

Provincies hebben bij veel taken in het stedelijk waterbeheer de regionale regie en beleids

specifieke inrichtingofhet noodzakelijke beheer.

verantwoordelijkheid via provinciale beleidsplannen en/of toetsing van de uitvoeringsplan
nen van gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Het operationeel beheer van

Stedelijk waterplan

het diepe grondwater en de uitvoering van het anti-verdrogingsbeleid ligt voor een groot

Het stedelijk waterplan, een gemeenschappelijk waterplan van

deel bij de provincies.

gemeente en waterschap, dat betrekking heeft op de bebouwde
kom, heeft geen wettelijke basis. Het is eenproduct van vrijwilli
ge afstemming van de activiteiten die gemeenten, waterschap
pen en andere bij het waterbeheer betrokkenen op het gebied

creatieve combinaties van verschillende functies, zoals wonen,

van waterbeheer willen ondernemen. Onder 'activiteiten' vallen

recreëren en waterberging. Het is daarbij zaak dat geen 'blauwe

ook zaken die te maken hebben met gebruik, inrichting en de

ruimte' ontstaat ten koste van openbare 'groene ruimte'. Daar

waterketen. Ondanks de status van vrijwilligheid heeft het stede

schiet de kwaliteit vanhet stedelijk gebiedimmers niet veelmee

lijk waterplan aardig terreingewonnen als basis voor een inten

op. Een grotere buffercapaciteit voor regenwater inde wijk kan

sievere samenwerking tussen gemeenten en waterschappen.

ook wordengecreëerd door eenmeer variabelgrondwaterpeil toe

De meeste grotere gemeenten en enkele kleinere gemeenten

te staan, dus niet overal dezelfde ontwateringsnormente hanteren.

hebben een plan ofbereiden het voor. Sommige provincies en
een groot aantal waterschappen stimuleren het opstellen van

Om water ook in het feitelijk handelen meer op de voorgrond te

deze plannen. In Zuid-Holland zijn een handboek en een plan-

zetten, heeft de Tweede Kamer bij de behandeling van de vierde

wijzer 'Stedelijke waterplannen' ontwikkeld. Het doel is struc

Nota waterhuishouding de motie-Van den Berg aangenomen.

tuur te geven aan het proces dat moet leiden tot een gebiedsge

De motie beoogt gemeenten te verplichten om waterschappen te

richte totaalaanpak van het stedelijk water. Het gaat om het

betrekken bij de voorbereiding van bestemmingsplannen. Door

realiseren van een aantrekkelijke woonomgeving met helder

bijvoorbeeld een waterparagraafin het bestemmingsplan op te

water, een gevarieerde begroeiing van oevers en watergangen,

nemen zal water beter en meer expliciet een plaats krijgenin het

een goede visstand, mooie visstekken en plekken om te zwem

gehele plantraject, dus ook in de allereerste fasen.

men en te spelen. Het water moet voor kinderen veilig zijn en

Bestemmingsplannen lenen zich goed, zo blijkt uit een recente

het mag ook geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

studie van de Rijks Planologische Dienst (RPD), voor het vast
leggen van ruimtelijke reserveringen voor (nieuwe) waterhuis-

EU-richtlijn stedelijk afvalwater

houdkundige functies, zoals het bufferen of infiltreren van

Nederland telt ruim vierhonderd rioolwaterzuiveringsinrichtin
gen. Deze bevinden zich in het algemeen in de buurt van de
bevolkingsconcentraties. Een klein deel van het afvalwater
- voornamelijk van afgelegen bebouwing - gaat rechtstreeks naar

Conclusies
- Duurzaam, integraal stedelijk waterbeheer vereist samenwerking tussen
gemeente, waterschap, drinkwaterbedrijf en deels ook provincie. De ontwikkeling

sloot, kanaal of rivier.
Om in alle lidstaten van de Europese Unie opvang en zuivering
van afvalwater te bevorderen, is in 1991 de zogenaamde Richtlijn

en uitbouw van deze samenwerking staat hoog op de overlegagenda's van de

stedelijk afvalwater van kracht geworden.In de Nederlandse

partijen, maar bevindt zich nog steeds in de beginfase.

wetgeving komt deze richtlijn tot uitdrukking in de AMvB

- In het stedelijk gebied is meer ruimte nodig is voor de tijdelijke berging van water

Lozingenbesluit Stedelijk afvalwater.De Europese richtlijn stelt

onder extreme weersomstandigheden. Dit vraagt om creatieve oplossingen in het

eisen aan het rioolstelsel, aan de zuiveringsinrichtingen en aan

beter benutten van het bestemmingsplan en de afstemming met andere plannen.

de verwerking van het zuiveringsslib. Bovendien verplicht de

- De kwaliteit van stadswateren wordt niet alleen bepaald door lokale

richtlijn de lidstaten elke twee jaar te rapporteren over de voort

emissiebronnen, maar ook door de kwaliteit van inlaatwater van elders.

gang, niet alleen aan 'Brussel', maar ook aan de eigenbevolking.

Probleemstoffen in stadswateren zijn stikstof, fosfaat, koper, zink en nikkel.

Die laatste rapportage, ook wel aangeduid als het

De stikstofgehalten vertonen daarbij een stijgende trend.

Situatierapport, wordt vanaf zooo elke twee jaar opgenomen op
de cd-rom van Water in Beeld o.

Glastuinbouw als diffuse bron
In 1994 trad het 'Lozingenbesluit glastuinbouw' in werking.
Het besluit schrijft een gefaseerde aanpak voor tot 1 januari 2000.
In sommige gevallen hebben tuinders uitstel van bepaalde maat
regelen gekregen (souplessebeleid). Op 1 januari 2000 liepen alle
uitsteltermijnen af. Naar schatting voldoet een groot deel van de
glastuinbouwbedrijven aan de algemene regels. Toch houden
- volgens de waarnemingen van waterbeheerders - nog steeds
niet allebedrijven zich aan de voorschriften uit het besluit.
Handhaving blijft daarom nodig.

Vanaf 1999 is landelijk gewerkt aan de totstandkoming van een
nieuwe AMvB glastuinbouw, die alle milieuaspecten van de
bedrijfsvoering regelt. Dit besluit wordt in 2001 van kracht. De
bestaande algemene regels (Lozingenbesluit glastuinbouw en
AMvB bedekte teelt) wordenin deze AMvB opgenomen. De

Regionale wateren: sloten,
kanalen, meren, plassen

AMvB is gericht op het bereiken van de voor 2010 gestelde doelen
voor de reductie van de emissies van nutriënten en bestrijdings
middelen en de vermindering van het energiegebruik. De AMvB
zet daarbij sterker in op de verantwoordelijkheid van de onder

Het beheer van de regionale wateren heeft als voornaamste taak

nemers voor een adequate bedrijfsvoering, dan op het treffen van

stelling een goede afstemming tussen waterhuishouding,ruim

generieke maatregelen.

telijke ordening en landbouwbeleid en beheer van natuur en
milieu. Het beginsel 'water als ordenend principe' is daarbij uit

Open teelt en veehouderij

gangspunt enhet uiteindelijk streven is, zoals verwoordin NW4,

Na het trendsettende werk van de regionale emissiebestrijdings-

'de natuurlijke veerkracht van watersystemen teherstellen.'

projecten PAREL, KRISTAL en Driftkikker is op 1 maart 2000 het

Regionaal waterbeheer omvat ook de strijd tegen de waterover

'Lozingenbesluit open teelt en veehouderij' van kracht gewor

last; de voortgang op dit punt wordt hieronder beschreven. De

den. In het besluit is aangegeven welke afvalwaterstromen onder

zorg voor de primaire waterkeringen is echter uit deze paragraaf

welke voorwaarden op oppervlaktewater mogen worden

gehaald enis ondergebracht in paragraaf4.1 Veiligheid.

geloosd. Onder het besluit vallen activiteiten in de akkerbouw,

De waterhuishoudingin de regionale systemenheeft in grote

de vollegrondsgroententeelt en -bloemisterij, de fruitteelt, de

delen van het land te maken met het gecombineerde effect van

melkveehouderij en de intensieve varkens- enpluimveehouderij.

bodemdaling, zeespiegelstijging en toename van de neerslag.

In totaal gaat het om ruim 100.000 bedrijven.Bollen- enboom-

Bodemdaling als gevolg van klink en oxidatie doet zich vooral

teeltbedrij ven die al een vergunninghebben, vallenniet onder

voor inlaag-Nederland. Uit de visies die door provincies en

het besluit. Boomteelt op zogenoemde containervelden en

waterschappen voor beleids- en beheersplannen worden

bollenteelt in concentratiegebieden, voornamelijk in Noord- en

ontwikkeld blijkt dat bewust wordt gezocht naar maatregelen

Zuid-Holland, zijn uitgezonderd.

om verdere bodemdaling af te remmen.

De maatregelen vanhet besluit zijngericht op de regulering van
emissies ofactiviteiten die in het oppervlaktewater hoge concen
traties bestrijdingsmiddelen en meststoffen veroorzaken.Dit
zijn lozingen van afvalwater afkomstig van de erfverharding en
bedrijfsgebouwen. Ook het afspoelen van meststoffen, het meemesten of meespuiten van sloten en het verwaaien van bestrij
dingsmiddelen (drift) tijdens bespuitingen vallen er onder. De
maatregelen op de percelen zijn aangepast aan de verschillende
teelten en/ofgewassen. Belangrijke maatregelen zijnde teeltvrije
zone enhet verplicht hanteren van spuitapparatuur met driftarme spuitdoppenen kantdoppen. Door de maatregelen zullen
naar verwachting de meeste lozingen naar het oppervlaktewater
worden beëindigd. De drift zal met ongeveer 90 procent vermin
deren.
Een agrarische ondernemer heeft altijdde mogelijkheid alterna
tieve maatregelen toe te passen. Voorwaarde is dat alternatieven
hetzelfde effecthebben als de maatregelen uit het Lozingen
besluit en dat vooraftoestemming is verkregen van de water
beheerder.
De handhaving van het besluit gaat een substantiële inspanning
vergen van de regionale waterbeheerders. Geschat wordt dat voor
de handhavingper duizend bedrijven één formatieplaats nodig
is. Dit zou op landelijke schaal een extra inzet betekenen van
honderd formatieplaatsen.

Ontwikkeling waterkwaliteit regionale wateren
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Waterkwaliteit
Het chlorofylgehalte in de meren en plassen schommelt rond het MTR; in de overige

Riolering buitengebied

regionale wateren ligt het onder het MTR. Over het algemeen bevatten de regionale

Gemeenten moeten, in overleg met de waterkwaliteitsbeheer

wateren te weinig zuurstof, de afwijking van de norm is echter klein. Het MTR voor stik

ders, eenplan opstellen voor de aanpak van rechtstreekse lozin

stof wordt overschreden. In 1998 waren de gehalten stikstof hoger dan in voorgaande

gen in het buitengebied. Op basis van dit plan kunnen ze bij de

jaren. Het is onduidelijk of het hier om een trend gaat. De fosfaatgehalten in de regionale

provincie ontheffing van de zorgplicht aanvragen. Formeel dien

wateren liggen boven het MTR, behalve in zand-, grind- en kleigaten. Ze vertonen een

de dit voor 1januari 2000 te gebeuren. De meeste gemeenten

dalende trend.

hebben deze datumniet gehaald. In de regio's vindt nog overleg

Van de (zware) metalen vormt koper het grootste probleem. Andere metalen die het

plaats tussen waterschappen en gemeenten over de aansluiting

MTR overschrijden, zijn zink en nikkel. Voor de kopergehalten is geen duidelijke trend

op het riool van verspreid liggende lozingen. Bovendien is in

vast te stellen vanwege grote pieken in de gehalten. De hoogste gehalten koper worden in

sommige provincies nog geen overeenstemming tussen partijen

de kanalen gevonden. De zinkgehalten vertonen tot midden jaren negentig een dalende

bereikt over het te voeren beleid en de hoogte van de omslag

trend. Hierna stijgen de gemeten gehalten. In meren, plassen en zand-, grind- en kleigaten

bedragen (dit zijn maximaal verantwoord geachte kosten per

wordt het MTR voor zink gehaald. De nikkelgehalten zijn de laatste jaren licht gestegen.

aansluiting). De Unie van Waterschappen, het IPO en de VNG

In meren en plassen wordt het MTR voor nikkel gehaald.

hebben aanbevelingen gedaan om dergelijke beleid alsnog vast

In de regionale wateren overschrijden de concentraties bestrijdingmiddelen nog steeds

te stellen.

op grote schaal de MTR's (zie de paragraaf Emissies).

De aanpak van verspreide lozingenin het buitengebied verschilt
van regio tot regio. In West-Nederland wordt gestreefd naar
maximale aansluiting op de riolering. In de overige, minder
dicht bevolkte, delen van het land is een trend waarneembaar om
inrichtingen voor de individuele behandeling van afvalwater

Bloembollenteelt als diffuse bron

(IBA's) als alternatiefte stimuleren.

In de 'Voortgangsrapportage 1998-1999' van het Doelgroepoverleg Bloembollensector wordt met enige voorzichtigheid

Ruimte voor aanpak regionale wateroverlast

geconstateerd, dat in de zomermaandengemiddeld minder hoge

De afgelopen jaren is Nederland geconfronteerd met waterover

concentraties van enkele bestrijdingsmiddelen in de sloot

last door hevige regenval en hoge rivierafvoeren. Mensen zijn

werden aangetroffen dan in voorgaande jaren.De maatregelen

steeds minder bereid schade door natuurgeweld te accepteren.

die telers hebben genomen om drift te voorkomen, beginnen

Wanneer hoge rivierafvoeren gepaard gaan met hevige regenval,

vruchten af te werpen. Veel telers hebben nu een teeltvrije zone

waardoor water uit de regionale watersystemen niet kan worden

langs oppervlaktewater.

geloosd ofuitgemalen, wordthet probleem regionaal verscherpt.

De totale emissie van bestrijdingsmiddelen naar de sloot vanuit

De aanpak van regionale wateroverlast kent eengetrapte benade

deze sector is echter nog aanzienlijk. In veel oppervlaktewateren

ring. Op de eerste plaats komt het voorkómen van wateroverlast.

in bollengebieden wordende waterkwaliteitsdoelstellingen niet

Dat kan door vroegtijdige afstemming van de ruimtelijke

gehaald. De overschrijding kan worden toegeschreven aan een of

ordening op de mogelijkheden en kwetsbaarheden van watersys

meerdere van vijf stoffen. Hoewel ten opzichte van 1987 het

temen. Ook het herstel van veerkracht van watersystemen past

gebruik van alle bestrijdingsmiddelen samen met 40procent is

daarbij. Vervolgens dient ruimte te wordengereserveerd voor

gedaald, is het gemiddeld aantal milieubelastingspunten vol

(tijdelijke) berging van piekafvoeren. Tenslotte kan de afvoer-

gens de milieumeetlat de laatste vier jaar toegenomen. Kennelijk

capaciteit worden verhoogd door uitbreiding van de gemaal

telt het aspect milieubelasting onvoldoende mee bij de keuze

capaciteit en eventueel aanpassing van watergangen.

van bestrijdingsmiddelen.
Het gebruik van stikstof en fosfaat is inde bollengebieden sinds
1994 met 30 tot 40 procent gedaald. Desondanks is het aantal
overschrijdingen van het MTR voor stikstofin het oppervlakte
water toegenomen van 80 tot 95 procent. Voor fosfaat is dit gelij k
gebleven.

Kansenkaart voor waterberging
mogelijkheden »oor vermindering wateroverlast door waterberging
(bij 75 mm neerslag in 24 uur)

BENODIGDE CAPACITEIT BINNEN INDICATIEVE ZOEKRUIMTE VAN RETENTIEPOLDERS EN BEEKDALEN
<25%

uitsluitend indicatieve

• 25-50%

zoekruimte voor

•

inlaatpolders

50-100%
100-150%
> 150%

retentiepolders,
tevens indicatieve
zoekruimte voor
inlaatpolders

geen zoekruimte voor
waterberging aanwezig
maar wel bergings
capaciteit nodig

overig gebied niet
geselecteerd als zoekruimte
geen bergingscapaciteit nodig

Waterbergingskansenkaart
Voor het in beeld brengen van ruimtelijke oplossingen heeft het
IPO in 1999 een landelijke kansenkaart voor waterbergingont
wikkeld o. Deze geeft, op het schaalniveau vande vijfdeNota
over de ruimtelijke ordening, een indicatie van de ruimtelijke
oplossingsrichtingen voor problemenmet hoge waterstanden.
De keuze: eerst ruimtelijke oplossingen en pas daarna versneld
afvoeren, komt het meest overeen met het streven naar duur
zaamheid in het waterbeheer. De kaart is een technischinstru
ment. Bestuurlijke keuzes ofafwegingen zijn niet in de kaart
aangegeven. De kansenkaart beoogt de gewenste verbreding van

Bij de meeste provincies is de regionale uitwerking in samenwer

de bestuurlijke aandacht voor de aanpak van de regionale water

king met de waterschappen in volle gang. Met name in Limburg,

overlast te bevorderen. Naast technische maatregelen komen

Noord-Holland en Noord-Brabant werken de betrokken partij

ruimtelijke aspecten aanbod. Zeker insituaties met een ruimte

en aanruimtelij ke reservering van bergingsgebieden.

tekort voor waterberging is het duidelijk dat ook de versnelde

De IPO-kansenkaart heeft als bouwsteeneen vervolggekregen

afvoer van overtollige regenwater door uitbreiding van de bema

in de studie 'Ruimte voor waterberging' van de Commissie

lingscapaciteit eenrol speelt.

Waterbeheer 21e eeuw. Er is nog geen bestuurlijke overeen
stemming met de Unie van Waterschappen over deze kaart.

Vermindering verontreiniging door (riool)overstorten
Het actieprogramma 'Waterkwaliteit en diergezondheid' (1998)

18

Begin jaren negentig hebben Rijk, provincies en waterschappen }

wordt uitgevoerd om riooloverstorten te saneren die eenmoge

waterakkoord Noordzeekanaal - Amsterdam-Rijnkanaal gesloten, waarin

lijke risico vormen voor vee dat drinkt van oppervlaktewater. De

afspraken zijn gemaakt over de wateraanvoer en -afvoer.

aanpak van deze riooloverstorten staat nogsteeds hoog op de

De mogelijkheden voor watervoorziening van landbouwgronden in het Groene

politieke agenda. De Tweede Kamer heeft in februari 2000 de

Hart vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal zijn beperkt, doordat de bron van het

staatssecretarissen vanLNV en V &W aangespoord de sanering

kanaal (de Lek) 's zomers vaak te weinig water voert. Het is dus wenselijk om

van risicovolle overstortenmet kracht te bevorderen.

het Groene Hart zo in te richten, dat het gebied minder afhankelijk wordt van

Een inventarisatie van de Unie van Waterschappen in 1999 bracht

wateraanvoer uit de rijkswateren. Daarnaast is het gewenst om de waterberging

aan het licht dat er in Nederland ongeveer 15000 overstorten van

in het gebied te vergroten.

gemengde rioolstelsels zijn. Ongeveer 4 procent, dat zijn circa

De gevolgen van een duurzaam watersysteem voor de gewenste ruimtelijke

600 overstorten, is als risicovol te beschouwen voor de dier

inrichting van het Groene Hart worden in beeld gebracht met behulp van een

gezondheid; 2 procent is risicovol in verband met de volks

waterkansenkaart. Deze kaart, het product van de tien waterschappen in het

gezondheid.

Groene Hart, komt najaar 2000 gereed.

De regering wil dat voor alle risicovolle overstorten uiterlijk in

Bij afvoerpieken vanuit omliggende gebieden hebben het Noordzeekanaal en

2002 structurele maatregelen zijn getroffen. Indien dat niet

het Amsterdam-Rijnkanaal beperkte mogelijkheden voor waterberging. Om de

mogelijk is, moeten ten minste tijdelijkemaatregelen worden

wateroverlast aan te kunnen pakken, wordt het gemaal IJmuiden in het

genomen.

Noordzcekanaal fors vergroot. Aan de waterschappen is gevraagd om plannen
te maken ter verbetering van de veerkracht in hun beheersgebied. In dit kader

In 1999 is voortvarend gewerkt aanrealisering van de andere

verkenden de waterschappen en Rijkswaterstaat in 1999 de te verwachten

actiepunten uit het programma. Zo wordt gewerkt aan een

ontwikkelingen in wateraanvoer en -afvoer naar beide kanalen. Dit onderzoek

protocol om de kwaliteit van oppervlaktewater voor veedrenking

zal zeker nog een jaar vergen.

te beoordelen. Verder is in het kader van het Actieprogramma
'Waterkwaliteit en diergezondheid' een leidraad in voorberei
ding voor waterhuishoudkundige maatregelen en heeft in 1999
een evaluatieplaatsgevonden van meetprogramma's van water
kwaliteit bij waterschappen.

Van repareren naar ontwikkelen

De Unie vanWaterschappen en de VerenigingNederlandse

In Oost- enZuid-Nederland hebben saneringsmaatregelenin de

Gemeenten hebben afspraken gemaakt over de verspreiding

varkenshouderij 'ruimte' vrijgemaakt voor een uitgebreide

van onderhoudsbagger bij overstorten. De extrakosten voor

reconstructie vande gebiedsinrichting. Het nieuwe denkenover

bemonstering, analyse en afvoer van de bagger zullen gezamen

de rol van water krijgt daar nu extra kansenin de ruimtelijke

lijk door gemeente en waterschap worden gedragen.

planvorming. In Oost-Nederland hebben vijf waterschappen het

Een ander belangrijk onderdeel vanhet Actieprogramma

project 'blauwdruk' opgezet, waarbinnenkansenkaarten worden

'Waterkwaliteit endiergezondheid' is de voorlichting.

ontwikkeld voor de waterpotenties van diverse gebieden. Het

Veehouders hebben via hun vakbladen kennis kunnen nemen

project wordt medio 2000 opgeleverd. In Noord-Brabant vinden

van het actieprogramma. Bij vijfregionale LTO-organisaties zijn

soortgelijke activiteiten plaats.

meldpunten voor klachten van veehouders ingesteld.

Erosie
In Zuid-Limburg veroorzaakt afstromend hemelwater ernstige

Conclusies
- De uitvoering van het Lozingenbesluit glastuinbouw is afgerond; de
hierin aan vergunninghouders gestelde uitvoeringstermijnen zijn gesloten;
de handhaving zal echter voortdurend aandacht vragen.
- De uitvoering van het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij zal een
aanzienlijke inspanning vergen van de regionale waterkwaliteitsbeheerders
(ongeveer honderd formatieplaatsen).
- De waterkwaliteitsdoelstellingen in bollengebieden zijn nog niet gehaald.
- De meeste gemeenten hebben de uiterste datum voor het opstellen van een
plan voor de aanpak van rechtstreekse lozingen in het buitengebied niet
gehaald.
- Water als ordenend principe is volop in discussie (nota's en kaarten), maar
wordt in de praktijk nog (te) weinig toegepast.
- De eutrofiërende stoffen overschrijden het MTR. De fosfaatgehalten
vertonen een dalende tendens. De stikstofgehalten in waren in 1998 hoger
dan in voorgaande jaren. Het is onduidelijk of dit een trend is. Onder de
zware metalen is koper de meest problematische stof. De concentraties
hiervan vertonen grote pieken.

erosieproblemen. Weggespoelde grond sedimenteert in water
gangen en belemmert de normale waterafvoer. Achttien
gemeenten, de provincieLimburg, LTO-Limburg, het water
schap Roer en Overmaas en enkele landinrichtingscommissies
hebben in het voorjaar van 2000 een convenant gesloten over
concrete maatregelen ter bestrijding van de erosie.

De staatssecretaris heeft een discussienotitie uitgebracht over
mogelijke gebieden voor de opvang van rivierwater in extreme
omstandigheden, de zogenaamde calamiteitengebieden.Beide
adviezen en de discussienotitie zijn voorgelegd aan drie advies
commissies: de Commissie Waterbeheer 21e eeuw, het
Overlegorgaan Waterbeheer en Noordzee-aangelegenheden, en
de Technische Adviescommissie Waterkeringen.Na raadpleging
van de Commissies komt de staatssecretaris in overleg met de
Stuurgroep Deltaplan Grote Rivieren met een voorstel aan
kabinet enTweede Kamer. Het kabinetsstandpunt wordt in juni
2000 verwacht. Daarna begint de echte voorbereiding van de
uitvoering.

De Maaswerken o
Plan- enbesluitvorming Zandmaas/Maasroute
De belangrij kste doelstellingen van het project Zandmaas/
Maasroute zijn:bestrijding van de hoogwateroverlast en
verbetering van de scheepvaartroute. Na afloop van de inspraakHet denken over veiligheidin het rivierengebied is de laatste

en adviesronde over de Trajectnota/MER, in april 1999, is

jaren in een stroomversnellinggeraakt. Nog maar kort geleden

vastgesteld dat er een groot draagvlak is voor deplannen. De

verkeerde de versterking van rivierdijken in een grote impasse.

Commissie voor de milieueffectrapportage vondde onzeker

Nu zijn de rivierdijken bijna op sterkte, zijn internationale

heidsmarge vande waterstandsvoorspellingen te groot en advi

afspraken gemaakt over stroomgebiedbenadering, zullen rivie

seerde aanvullendeberekeningen uit te voeren. Hieruit bleek dat

ren meer ruimte krijgen en wordt herstel van watersystemen

met de maatregelen die de Trajectnota/MER noemt, het beoogde

gecombineerd met natuurontwikkeling.

beschermingsniveau van 1:250 per jaar achter de kadenniet over

Ruimte voor de Rivier

andere rekenmethode en doordat bij de nieuwe berekeningen

al zou worden gehaald. Dit komt door het toepassen van een

Eind februari heeft de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

een geactualiseerde maatgevende afvoergolfis gehanteerd. Na

als voorzitter van de Stuurgroep Deltaplan Grote Rivieren, advie

bestudering van de berekeningen gaf de Commissie voor de

zen ontvangen over mogelijke engewenste maatregelen voor de

milieueffectrapportage injanuari 2000 een positief toetsings

grote rivieren. Ze zijngebaseerd op regionale planstudies in het

advies over de Trajectnota/MER. Voor hetbereiken van de doel

bovenrivierengebied (bovenlopen vanRijn en Maas) enbeneden

stelling van hoogwaterbescherming zijn dus aanvullende maat

rivierengebied (monding van Rijn en Maas). De toenemende

regelen nodig, zoals aanpassing van de kades. Hiermee wordt in

rivierafvoeren, zeespiegelstijging en bodemdaling worden in

het verdere traject vande Tracéwetprocedure rekening gehou

deze studies in samenhang bezien. De adviezen geven aan dat het

den. Inmiddels hebben de convenantpartijen van de

mogelijk is om met het beleid 'Ruimte voor de Rivier' de veilig

Maaswerken overeenstemming bereikt over een vernieuwd

heid in ons land ook op de langere termijn te waarborgen. Dat

pakket vanmaatregelen. Ze hebben aangegeven snel tot verdere

kan door het handhaven van de bergings- enafvoercapaciteit in

besluitvorming en uitvoering te willen overgaan. Intussen

het huidige winterbed en het combinerenvan buitendijkse en

worden aanvullende financiële

binnendijkse maatregelen. Daarnaast zijn op korte termijn

voering van de Maaswerken gezocht, omdat met het huidige

middelen voor de integrale uit

ruimtelijke reserveringen nodig om bij hoogwater incidenteel

budget deintegrale doelstelling van de Maaswerken niet zal

een overstroming op te kunnen vangen. Tenslotte moet voor de

worden gehaald. Medio 2000 wordt de standpuntbepalingvan

langere termijn ook buiten het winterbednaar oplossingen wor

de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat verwacht.

den gezocht.

Pian- en besluitvorming Grensmaas
Centraal in de voorbereiding van de uitvoering van het deel
project Grensmaas staan de onderhandelingenmet ontgronders,
aannemers en natuurbeschermingsorganisaties, die als private
partijen mogelijk de plannen voor de Maaswerken integraal
kunnen uitvoeren. In 1999 zijn in een protocol onderhandelings
fasen vastgelegd. Injanuari 2000 is de eerste fase afgerondmet
het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen
de private partijen. Hierin zijn de principes voor de oprichting
van een uitvoeringsorganisatie opgenomen.Medio 2000 moet de
haalbaarheid van het budgettair neutraal uitvoeren van het
Grensmaasproject bekend zijn. Parallel aan dit traject wordt de
voorkeursaanpak voor de Grensmaas uitgewerkt tot een gede
tailleerd ontwerp. Deze aanpak is al onderdeel van het Ontwerp
Streekplan Grensmaas, dat in mei 199S is vastgesteld.

Ontwikkeling waterkwaliteit grote rivieren
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Waterkwaliteit

Gehaltes van diverse PCB's in het zwevend stof van de grote rivieren

Gehalten van de eutrofiërende stoffen stikstof en fosfaat vertonen sinds de jaren tachtig een

overschrijden het MTR. Voor sommige PAK's wordt het MTR in het

dalende trend. Het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) wordt echter nog steeds niet gehaald.

zwevend stof wel gehaald (bijvoorbeeld benz(a)pyreen) en voor andere

De overschrijding van het MTR is het grootst in de Schelde en het laagst in de Rijn. De aanvoer

niet (bijvoorbeeld antraceen). Hexachloorbenzeen vormt een probleem

van stikstof en fosfaat uit het buitenland vertoont in beide rivieren een dalende trend. De daling

in het zwevend stof van de Rijn en bij de uitmonding van de Maas in het

van het fosfaatgehalte is sterker dan van het nitraatgehalte. Bij de Maas lijkt de aanvoer van

Haringvliet. Cholinesterase-remmers overschrijden het MTR in de grote

nitraat licht te stijgen; de aanvoer van fosfaat vertoont sterke schommelingen. Van de zware

rivieren op de grensovergangen met België en Duitsland. In Nederland

metalen vormt koper een probleem. In de Maas wordt ook voor zink en nikkel het MTR niet

worden zowel het MTR als de streefwaarde gehaald op plaatsen waar de

overal gehaald. In de Schelde vormen koper, nikkel en cadmium een probleem. De aanvoer van

Rijn en de Maas respectievelijk in zee en het Haringvliet uitmonden.

koper en cadmium uit het buitenland vertoont een stijging.

Internationale samenwerking

Als onderdeel van het IRMA-programma(Interreg Rijn Maas

De landen in de stroomgebieden van Rijn en Maas hebben een

Activiteiten) zijn in 1999 vele projecten gestart enuitgevoerd in

gezamenlijke integrale aanpak afgesproken voor de bescherming

alle landen en gewesten in het stroomgebiedvan Maas enRijn.

van het watersysteem van de betreffende rivieren. Kernpunten

Bijvoorbeeld het Lahor-project, waarineen model wordt ontwik

zijn 'het water vasthouden in de haarvaten van het systeem,

keld dat de effecten van toekomstige maatregelen in het

voordat hetin het hoofdsysteem komt' en 'ruimte voor de rivier'.

Rijnstroomgebied voorspelt. In 1999 is een nieuwe versie van het

Dit moet leiden tot verlaging van hoogwaterstanden op de rivie

alarmmodel voor de Rijn afgeleverd. Dit model geeft inzicht in

ren en tot beperking van overstromingsrisico's. De samenwer

de snelheid waarmee de rivier stoffen transporteert. Een project

king in de stroomgebiedenis essentieel voor een effectief rivier

van de Internationale Rijn Commissie in samenwerking met

beheer en zal daarom worden voortgezet en versterkt.

partners inZwitserland, Duitsland en Nederland is het maken
van risicokaarten en het vergroten van het hoogwaterbewustzijn
in de Rijnoeverstaten. Dit project sluit nauw aanbij het
Hoogwater ActieplanRijn.

Proefproject: een sträng in permanente verbinding met de IJssel

In oktober 1999 is de eerste schop in de grond gezet voor een

Tien jaar geleden zijn de eerste ideeën voor een meer natuurlijk rivierbeheer

dijkverleggingsproject langs de Niederrhein. In de eerste maan

van de IJssel in praktijk gebracht. Graafmachines trokken in 1989 de Duursche

den van 2000 is een tweede dijkverleggingsproject afgerond.

Waarden in. Door het graven van een benedenstroomse verbinding met een oude

Retentiegebieden in het meest benedenstroomse deel van de

rivierarm kreeg de IJssel permanent toegang tot de uiterwaard. Voor de

Rijn in Duitsland kunnen voor Nederland vanbelang zijn.

begrazing zijn Schotse Hooglanders en IJslandse paarden ingezet. De in 1999

Daarom wordt onderzocht hoe hetmeest efficiënt gebruik kan

uitgevoerde evaluatie laat zien dat de maatregelen een positief effect hebben

worden gemaakt van de ruimte die beschikbaar is voor hoog

gehad op de ecologische diversiteit. Hoewel de hooggespannen verwachtingen

waterbescherming.

over de kolonisatie van kenmerkende riviergebonden macrofauna en vissen niet

In februari 2000 is in Rees (Duitsland) een tweede, jaarlijks terug

zijn uitgekomen, zorgt de begrazing voor meer variatie in de graslanden.

kerende, hoogwaterconferentie gehouden, ter ere van een in 1997

Moerasplanten grijpen hun kans, ruigtes en struwelen komen tot ontwikkeling.

getekende samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie

Verrassend is het verschijnen van grote hoeveelheden meidoorns boven het

Gelderland, Rijkswaterstaat en de deelstaatNordrhein-

overjarig gras. Door deze veranderingen is de dichtheid aan struweel- en

Westfalen. Doel is om de werkzaamheden van de drie partijen op

bosvogels tijdens het broedseizoen sterk toegenomen, terwijl weidevogels en

het gebied vanhoogwaterbescherming af te stemmen.

andere steltlopers de Duursche Waarden vooral zijn gaan gebruiken als
foerageer- en rustplaats.
wmm
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Eind 1999 is een contactgroep opgericht van leden van de

Waal. In 1997 volgde een tweede bij Beneden Leeuwen en in 1999

Internationale Commissie voor de Bescherming van de Maas

nog een in de Gamerensche Waard. De nevengeul bij Beneden

(ICBM) en de Werkgroep Hoogwater Maas (WHM). De contact

Leeuwen is een prachtig praktijkvoorbeeld van de ideeënuit het

groep heeft tot doelprojecten te bevorderen die vangemeen

plan 'Levende Rivieren' van het WereldNatuur Fonds. Door

schappelijk belangzijn, zoals ecologische kartering en de

ondiepe kleiwinning is hetmaaiveld verlaagd. Er zijn ondiepe

afstemming van voorlichting en communicatie. In 1999 is de

kleiputten en kleine meestromende geulen gegraven die boven-

Benelux-groep 'Zalm' geïntegreerdin de ICBM. De groep heeft

strooms in verbinding staan met een zandwinput en beneden

tot doel om de omstandigheden van (trek)vissen in de Maas te

strooms met een oude Strang. Zowelde

verbeteren. Begin 2000bracht deICBM een rapport uit over de

zijn verbonden

kwaliteit van de Maas van de bron tot de monding o. De Werk

maal 1 procent van de afvoer van de Waal. De vrijgekomenklei is

sträng als de zandwinput
met de Waal. Door dezegeulen stroomt maxi

groep Hoogwater Maas werkt aan de kwantificeringvan de doel

gebruikt voor het verstevigen van dijken.

stellingen van het Hoogwater Actieplan van de Maas en aan een

De begin 2000 gereedgekomen evaluatie van de nevengeulen bij

voortgangsrapportage die eind 2000 klaar moet zijn.Hierin

Beneden Leeuwen en Opijnen laat zien dat de onttrekking van

worden alle maatregelen beschreven die in het stroomgebied

x procent van de Waalafvoer geen hinderlijke gevolgen heeft voor

zijn genomen voor bescherming tegen hoogwater. In 1999 zijn

de scheepvaart. Aanzanding en erosie van de nevengeulen treden

twee workshops georganiseerd over voorspellingsmodellen en

nauwelijks of op zeer beperkte schaal op. Vooral voor stroom-

radar- en simulatiemodellen. Dit heeft geleid tot betere samen

minnende rivierorganismen is een nevengeul vangrote

werking en afstemming.

betekenis.
Eind 1999 is begonnen met het graven van een nevengeulin de
Vreugderijkerwaard langs deIJssel. In 2000 komt in de Nederrijn

Ecologisch herstel rivieren

een grote vispassage met nevengeulkenmerken gereed. En bij de
Afferdensche enDeestsche Waard en de Stiftsche Waardzijn

Voortgang inrichting en herstel vande,grote rivieren

nevengeulen gepland.

Vanuit verschillende invalshoeken wordt gewerkt aanhet ecolo
gisch herstel van het rivierengebied. Volgens de planning van
NURG (Nadere Uitwerking van het RivierenGebied) zou 4000
hectare uiterwaardenin 2000 verworven en deels ingericht moe
ten zijn. De verwerving van de gronden ligt op schema. Tot en

Conclusies
- Nevengeulen leveren ruimte voor de rivier op, dragen bij aan het ecologisch

met 1999 is 3850 hectare aangekocht. De inrichting blij ft - met

herstel van watersystemen en zijn te combineren met scheepvaart en

1400 hectare- achter. Belangrijke oorzaken zijn: verontreinigde

bescherming tegen hoogwater.

bodems, de lange looptijd van de planvorming en de geringe
grondmobiliteit.
In het kader vanNURG worden vele kilometers natuurvriende
lijke oevers aangelegd. De planningis dat rond 2001 circa 400 km
Rijnoever pachtvrij is en dat hiervan ongeveer 250 km natuur

- Uit regionale planstudies blijkt dat er technisch gezien voldoende ruimte voor
rivieren kan worden gevonden om de veiligheid te waarborgen. Wel dient
tijdig ruimte te worden gereserveerd.
- Over het algemeen lijkt de waterkwaliteit van de Nederlandse grote rivieren
te verbeteren. Probleemstoffen zijn onder ander fosfaat, stikstof en koper.

vriendelijk wordt beheerd. Langs de grote rivieren is intotaal tot

Deze stoffen zijn niet alleen uit Nederland, maar ook uit het buitenland

en met 1999 naar schatting ongeveer 93 km natuurvriendelijke

afkomstig.

oever aangelegd. Dat kan ook meer zijn, want de schatting is
gebaseerd op onvolledige informatiebronnen.Aan het einde van

- Met het huidige budget dreigt de integrale doelstelling van de Maaswerken
niet te worden gehaald. De convenantpartners zijn nieuwe maatregelen

1999 waren elfvan de zestiengeplande vispassages in de Rijn,

overeengekomen om tot snelle verdere besluitvorming en uitvoering over te

Overijsselse Vecht en Maas gereed.

gaan. Ze zullen zoeken naar aanvullende financiële middelen. Er zal een

Nevengeulen

sturen.

stuurgroep worden gevormd die de taak heeft de projectorganisatie aan te

Duurzame bescherming tegen hoogwater en ecologisch herstel
van rivieren gaan soms handin hand. Een mooi voorbeeld zijn
projecten waarbij strängen en nevengeulen in permanente ver
binding worden gebracht met de rivier. De eerste permanent
meestromende geul is in1994 aangelegd bij Opijnen langs de

- De doelstelling van NURG om in 2000 circa 4000 hectare uiterwaarden te
hebben verworven, wordt gehaald. De inrichting van de gebieden loopt achter.

Ruimtelijke ontwikkeling en waterhuishouding

Waterhuishouding
Rijkswaterstaat is in 1997 gestartmet de beleidsverkenning
'Waterhuishouding In het Natte Hart' (WIN). Het project brengt
oplossingen in beeld voor waterhuishoudkundige problemen
die het gevolg zijn van klimaatveranderingen. Ook onderzoekt
22

het project demogelijkheden voor eennatuurlijker peilverloop
in het IJsselmeergebied. In 1999 zijn, samen met betrokken
maatschappelijke organisaties en overheden enkele oplossings
richtingen verkend. Medio 2000 wordende bevindingen vast
gelegd in een eindnota en een document met achtergrondinfor
matie. Hierin worden ook ideeënopgenomen voor maatregelen
die op korte termijn kunnen worden genomen en die ook op de
langere termijn zinvol zijn. De eindnota WIN zal een van de
bouwstenen zijn voor een bredere discussie over het toekomstige
waterbeheer inNederland. Deze discussie gaat inhet najaar van
2000 van start met het uitkomen van het advies van de
Commissie Waterbeheer 21e eeuw.

IJsselmeer, Markermeer, de Randmeren, het Noordzeekanaal

Spuicapaciteit Afsluitdijk

en het Amsterdam-Rijnkanaal vormen samen het Natte Hart van

Naar aanleiding van de wateroverlast in het najaar van 1998 is

Nederland.

de Nota Aanpak Wateroverlast uitgekomen. Hierin worden

Het in de vierde Nota waterhuishoudinggeformuleerde beleid

no-regret maatregelen aangekondigd. Dit zijn maatregelen die

voor het Natte Hart richt zich op de verbeteringvan de water

bijdragen aan een verbeterde afvoer van het water, maar die een

huishouding met het oog op te verwachten toekomstige ontwik

definitieve keuze voor het waterbeheer niet in de weg staan.

kelingen. Uitgangspunten hierbij zijnversterking van het ecolo

In dit kader wordt eind 2000 het bestek gegund voor de vergro

gisch functionerenin samenhang met de verbetering van de

ting van de capaciteit van het gemaalvan IJmuiden. In het najaar

waterhuishouding, versterking vande recreatieve functie en

van 1999 is een studie gestart die nagaat welke aanpassing van de

versterking van de ruimtelijke samenhang.

spuicapaciteit in de Afsluitdijknodig is om tot 2050 tekunnen
voldoen aan de veiligheidseisen.In 2003 moet de studie resulte
ren in een bestek voor de te realiseren spuicapaciteit. De studie
gaat bovendien na of vergroting van de spuicapaciteit te koppe

Waterkwaliteit van de Randmeren

len valt met het ontwikkelen van een ecologisch goed functione

Vanaf 1979 is door alle betrokken overheden gewerkt aan het herstel van de

rende brakwaterzone.

waterkwaliteit in de Veiuwerandmeren. Dat gebeurt in het project Bestrijding
Overmatige Algengroei Randmeren (BOVAR). Zo wordt al lange tijd fosfaat uit

Integrale visie voor het IJsselmeergebied

het rioolwater verwijderd en worden de meren doorgespoeld met relatief schoon

Voorjaar 1999 heeft de Raad voor het Landelijk Gebied in een

water uit Flevoland. Ook vindt actief biologisch beheer plaats, onder meer door

advies het belang onderstreept van een integrale visie voor het

op grote schaal witvis weg te vangen. Midden jaren negentig nam de helderheid

IJsselmeergebied. De ministeries vanLNV, VROM, EZ en V&W

van het water toe. In de ondiepe delen van het Veluwemeer en later ook het

hebben een gezamenlijke reactie gegeven op dit advies. Ze noe

Wolderwijd kwamen de kranswieren terug. Kranswieren hebben een sleutelrol in

men daarin de horizon, natuurlijke rijkdom en cultuurhistorie

de stabiliteit van de waterkwaliteit. Dit is gebleken uit de studie 'Stabiliteit van

als kernkwaliteiten van het gebied. Aansluitendop het advies en

de Veiuwerandmeren' die het RIZA in

de beleidsreactie is het project Integrale VisieIJsselmeergebied

1999

heeft afgerond. Volgens de bereke

ningen moet minimaal 65 procent van de meren bedekt zijn met een vrij dichte

2030 van start gegaan, uitgevoerd door de

vegetatie van kranswieren om in het hele meer de scherpe gebiedsdoelstelling

vier ministeries. De provincies Fryslân, Noord-Holland en

te halen van een doorzicht van 1meter. Uit de studie blijkt ook dat de vroegere

Flevoland zijn op ambtelijk niveau betrokken.

uitbundige vegetatie eind jaren zestig is ingestort bij een fosfaatgehalte van

Dit project geeft een koers op hoofdlijnen voor de ruimtelijke

ongeveer 0,15 milligram per liter. Deze waarde is gelijk aan het MTR. Terugkeer

ontwikkeling van het gebied. De visie biedt eenkader waarin

van de belangrijke kranswieren vond pas plaats bij een fosfaatconcentratie van

ontwikkelingen kunnen worden afgewogen voordat een keuze

0,10

milligram per liter. Om daar onder te komen en te blijven streeft BOVAR

naar een fosfaatgehalte van 0,05 milligram per liter in de Veiuwerandmeren. Het

wordt gemaakt. De visie zal wordeningebracht in het ontwikke
lingsproces van de vijfdeNota over de ruimtelijke ordening.

is dan onwaarschijnlijk dat jaarlijkse fluctuaties in de aanvoer van fosfaat tot

Vaststelling van de visie vindt plaats na het uitkomen van het

overschrijding leiden van 0,10 milligram per liter. De weg terug naar helder

Regeringsvoornemen van de vijfdeNota.

water is lang en kostbaar
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HUIDIGE SITUATIE MARKERMEER

DETAIL

ondiep water met waterplanten

DETAIL

ondiep water zonder waterplanten
grasland en open terrein
ruigte en bos
rest (dieper water)

Ecotopenverdeling

Natuurontwikkelingsprojecten

Natte Hart
IE;

in het IJsselmeergebied
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Natte natuur in het Natte Hart
Het kabinet heeft in 1998 besloten om in het IJsselmeergebied
3000 ha natte natuur te ontwikkelen met inzet van ICES-gelden,
vooral met het oogop recreatiemogelijkheden voor de stedelijke
agglomeraties aan de randen van het gebied. Verschillende pro
jecten lopen inmiddels. In het oostelijke deel vanhet Ketelmeer,
waar de IJssel uitmondt, komt een natuurgebied van 500 ha, de
IJsselmonding

IJsselmonding. De IJssel krijgt een nieuwe delta. Naast de hoofd
geul, die primair voor waterafvoer is bedoeld, zijn drie geulen
gepland, waarvan één met een recreatieve functie.
Rietmoerassen, zand- en slikplaten en moerasbossen wisselen
elkaar af Het gebied zal een habitat zijn voor ruiende, broedende
en trekkende vogelsoorten die horen bij natte natuur. In 19951 is
een proefproject uitgevoerd.

Tussen de Hierdense beek bij Harderwijk en het

De Natte As

Harderbroekbos in Flevoland komt een ecologische
verbindingszone. Deze zone zal bestaan uit 220 ha riet. Het riet

PEN-eiland

biedt een verblijfplaats aan zoogdieren en reptielen. Er ontstaat
een foerageergebied voor vogels als Lepelaar, diverse eenden
Delta Schuitenbeek

soorten, Kleine Zwaan en ganzen. Ook komt er ruimte voor de
kleine watersport. Dit plan, deNatte As, bevindt zichin de fase
van bestuurlijke besluitvorming. De kosten wordengeraamd
op 12 miljoen gulden.

De Schuitenbeek, die uitmondt in het Nuldernauw, bevat veel

Op het PEN-eiland, een voormaliggronddepot in het IJmeer, is

fosfaat en heeft eennegatieve invloed op de waterkwaliteit van

de laatste veertig jaar spontaan een gevarieerd bos ontstaan. Om

het Nuldernauw enhet Wolderwijd.Het project Delta

meer dynamiek en natte rietvegetatie

Schuitenbeek voorziet in het verleggen van de beekmonding

zal een kreek worden gegraven. Een deel van het gebied krijgt

in het gebied te brengen

naar de Nijkerkersluis via een moerasdelta van ongeveer 45 ha.

een recreatievebestemming voor de bewoners van de nieuwe

Op deze wijze krijgt zowel de waterkwaliteit als de natuur in

Amsterdamse wijk IJburg. De kosten van het project, inclusief

deze randmereneen geweldige impuls.De kosten van dit project

bezoekerscentrum, zijn begroot op 6 miljoen gulden. Eind 1999

zijn geraamd op 12 miljoen gulden. De aanleg begint in 2000.

is begonnenmet de uitvoering.

Samenhang tussen de projecten
De projecten WIN, Spuicapaciteit Afsluitdijk en Integrale
Visie voor het IJsselmeergebied komen in wisselwerking met
elkaar tot stand. De integrale visie biedt een kader om
veranderingen in. de waterhuishouding en de gewenste inrich
ting van het gebiedaf te wegen. De speelruimte engrenzen die
het toekomstige waterkwantiteitsbeheer voor de ruimtelijke
inrichting met zichmeebrengt, moeten onderdeel uitmaken van
het afwegingskader. Het kwantiteitsbeheer richt zich allereerst
op veiligheid, het tegengaan van wateroverlast, watervoorzie
ning en een natuurlijker peilverloop.

Waterkwaliteit

In de randmeren vormt vooral fosfaat, ondanks de verbeteringen, nog

In het IJsselmeer en Markermeer is een dalende trend waarneembaar van de concentraties

steeds een probleem met als gevolg algenbloei.

stikstof. Het MTR wordt echter in het IJsselmeer overschreden. De concentraties fosfaat en

De waterkwaliteit van het Noordzeekanaal en het Amsterdam-

chlorofyl in beide meren vertonen weinig fluctuaties. Incidenteel wordt op enkele locaties de

Rijnkanaal is minder goed dan die in de rest van het Natte Hart. Het

norm voor fosfaat overschreden. De norm voor chlorofyl wordt ruimschoots gehaald. In het

MTR voor fosfaat en stikstof wordt niet gehaald. Van de metalen zijn

IJsselmeer is van de zware metalen alleen koper een probleem, in het Markermeer ook zink.

cadmium, koper en zink probleemstoffen. In het zwevend stof komen

Voor de overige metalen wordt het MTR wel gehaald en voor enkele zelfs de streefwaarde.

te hoge gehalten voor van diverse PCB's en PAK's, bijvoorbeeld

Een enkele PCB (PCB153) in het zwevend stof van het IJsselmeer overschrijdt het MTR.

antraceen. Cholinesterase-remmers in het oppervlaktewater liggen

Cholinesterase-remmers zijn geen probleem in het IJsselmeer en Markermeer.

boven het MTR.

Met het oog op de onderlinge samenhang worden de resultaten

Samenwerking rondom de Veluwerandmeren

van de beleidsverkenning WIN samenmet de tussenresultaten

Het integraal Inrichtingsplan voor de Veluwerandmeren, opge

van de projecten Spui Afsluitdijk enIntegrale VisieIJsselmeer-

steld door de betrokken overheden in 1997, moet op termijn een

gebied aangeboden aande staatssecretaris van Verkeer en

duurzame balans waarborgen tussenrecreatie, natuur en econo

Waterstaat. De bevindingen gaan ook naar de Commissie

mie. Bewoners en gebruikers zijnnauw betrokken geweest bij de

Waterbeheer 21e eeuw. In september 2000 adviseert deze

totstandkoming van het inrichtingsplan.

Commissie de staatssecretaris over de toekomst vanhet water

Eind 1999 heeft de stuurgroep,bestaande uit bestuurlijke verte

beheer inNederland. Het Natte Hart heeft daarbij speciale aan

genwoordigers vannegentien overheden, eeninrichtingsstrate

dacht vanwege de centrale functie in de waterhuishoudingvan

gie gekozen. Deze bevat voorstellen voor verdieping van delen

de noordelijke helft vanNederland. Na ontvangst vanhet advies

van de meren voor de watersport, het verbeteren van de vismoge-

van WBzx zal de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat een

lijkheden, het stimuleren van extensieve recreatie en de ontwik

kabinetsstandpunt voorbereiden over de hoofdlijnen van het

keling van dagrecreatie langs de oevers.De natuurwaarden wor

toekomstig waterbeheer van Nederland, waaronder dat vanhet

den versterkt door bescherming van de ondiepe delen vande

Natte Hart.

meren, herstel van de natuurlijkebeekmondingen en het aanleg
gen van ecologische verbindingszones. Om het water helder te
houden worden de zuiveringsinstallaties verbeterd. Na uitwer

Conclusies
- Verschillende natuurontwikkelingsprojecten verlopen moeizamer dan was
verwacht. Ze zijn complex van aard. De interactie met de projectomgeving,
formele procedures en milieuvergunningen vragen veel tijd en stellen hoge
eisen aan de projectorganisatie. Dit alles leidt tot vertraging.
- De waterkwaliteit in het IJsselmeer en het Markermeer verbetert gestaag.
Koper en stikstof geven nog de belangrijkste problemen. De waterkwaliteit
van de randmeren is verbeterd als gevolg van het project BOVAR, getuige de
toegenomen helderheid en de terugkeer van kranswieren. De waterkwaliteit
van het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal is nog een punt van
zorg, zowel voor wat betreft eutrofiërende stoffen als voor diverse zware
metalen en bestrijdingsmiddelen.

king van de inrichtingsvoorstellenzullen de overhedenvanaf
2001 de uitvoering van het plan ter handnemen. Hiermee zal
zo'n 80 tot 100 miljoen gulden zijn gemoeid.

Een ander aandachtspunt in de Situatieschets is het meervoudig
ruimtegebruik vanhet land langs het estuarium. Gebied dat
moet kunnen overstromen ter vergroting van de kombergingbij
hoge waterstanden laat zich bijvoorbeeld combineren met de
functies recreatie of zoute landbouw. Ook dit wordt in de
Langetermijnvisie uitgewerkt. In januari 2001 wordt de visie
aangeboden aan deNederlandse en Vlaamse ministers.

Natuurcompensatieprogramma Westerschelde
In 1999 is het Natuurcompensatieprogramma Westerschelde
gestart O. Het programma is een uitvloeisel van het 'VlaamsNederlandse Verdraginzake verruiming van de vaargeulin de
Westerschelde'. Door verruimingvan de vaargeulneemt het
areaal schorren, slikken en ondiep water af, waardoor natuur
waarden verlorengaan. Ter compensatie is een budget van

66 miljoengulden voor natuurontwikkelingsprojectengereser
veerd. Vlaanderen heeft hiervan 44 miljoen gulden betaald,
22 miljoengulden komt van Nederland. De projecten zijn verdeeld
in buitendijkse enbinnendijkse natuurcompensatieprojecten en
kreekherstelprojecten. De looptijd bedraagt maximaal tienjaar.
De inlaag Rammekenshoek is het eerste binnendijkse project dat
formeel is begrensd. Begin 2000 isbegonnen met de aankoop van
gronden en een deel van de uitvoering. Gestreefd wordt naar
natte en brakke natuurgebieden. Langs de kreken moeten meer
natuurvriendelijke oevers komen.
De vierde Nota waterhuishoudinggeeft als doelstelling voor de

De buitendijkse projecten zijn nog allemaal in de fase vanplan

Zuidelijke Delta herstel en versterking van de natuurlijke pro

studie. De provincie Zeeland, het waterschap Zeeuwse Eilanden,

cessen. Sleutelwoorden zijn: veiligheid,ruimte voor water, veer

de betreffende gemeente en de beoogde terreinbeheerder bekij

kracht, natuurlijkheid en herstel van zoet-zoutovergangen en de

ken per locatie op welke wijze de natuurontwikkelinghet best

verbindingen tussen de compartimenten van de delta. Harde

vorm kan krijgen. Voor twee sterk eroderende schorren, het

zoet-zoutovergangen belemmeren de natuurlijke ontplooiing

Zuidgors enhet schor bij Waarde, wordt gezocht naar een oplos

van de watersystemen en beperken de veerkracht. De doelstelling

sing die de afslag beperkt, maar die tegelijkertijd, in de geest van

is richtinggevend voor enkele grote visieprojecten en een aantal

de vierde Nota waterhuishouding, ruimte laat voor natuurlijke

kleinere projecten, waarin de denkbeeldenin praktijk worden

processen.

gebracht.
Het stroomgebied van de Schelde is gekoppeld aan de Zuidelijke

Schelde Actieprogramma

Delta. In internationaal kader wordt samengewerkt om de

Het Schelde Actieprogramma bevat 71acties. Deze zijn gericht

natuurlijkheid en veerkracht van de rivier te herstellen. Daarvoor

op verbetering van de waterkwaliteit en het functioneren van het

zorgt de Internationale Commissie ter Bescherming van de

ecosysteem van de Schelde. Deze mijlpaal in de bestuurlijke

Schelde (ICBSJ.

samenwerking in het stroomgebied van de Schelde is bereikt

Integrale Visie Deltawateren

het gemeenschappelijke homogeen waterkwaliteitsmeetnet voor

De provincie Zeeland ontwikkelt samen met Rijkswaterstaat en

het tweedejaar operationeel. Het aantal te monitoren stoffen is

andere actoreneen 'Integrale VisieDeltawateren'. Daarin is de

uitgebreid van 18 naar 23. Sinds 1999 functioneert van bron tot

Delta ook op lange termijn (2030) veilig én zoweleconomisch als

monding een waarschuwings- en alarmeringssysteem (WASS),

ecologisch vitaalen stabiel. De visie zal begin 2003 zijnafgerond.

één van de 71acties.

dankzij een intensieve onderlinge communicatie. In 1999 was

Ter voorbereiding verkent Rijks waterstaat globaal de stand van
zaken in de Delta rond de NW4-thema's veerkracht, veiligheid,

Vaststellen waterbeheer Volkerak-Zoommeer in 2000

mogelijkheden voor een natuurlijker peilbeheer, herstel van

In 1996 is voor eenperiode van vier jaar eeninterim-peilbesluit

gradiënten zoet-zout en water-land en de scheepvaartontwikke

genomen voor het Volkerak-Zoommeer. Natuurlijke fluctuaties

lingen. In maart 2000 is een handzaam overzicht verschenen van

in aanvoer, neerslag en verdampingbepalen het waterpeil, met

het huidige onderzoek naar deze onderwerpen.

als grenzenNAP +15 en NAP -10 centimeter. Het peilbesluit is
een eerste stap op weg naar verwezenlijking van het streefbeeld

Langetermijnvisie Schelde-estuarium

van een helder en soortenrijk watersysteem met een hoge mate

Nederland en Vlaanderen ontwikkelen gezamenlijk een

van zelfregulatie.

Langetermijnvisie Schelde-estuarium. Het project is in 1998

Het peilbeheer over de afgelopen interimperiode wordt nu ge-

gestart. In januari 2000 ondertekenden beide partijen een

evalueerd. Het doel is omnog in 2000 te komen tot een definitief

memorandum voor de financiering en uitwerking van dit

peilbesluit. Door de hoge nutriëntenbelastingin de stroomge

project.

bieden die op het Volkerak-Zoommeer afwateren is een natuur

In december 1999 verscheen als voorbereiding op de

lijk fluctuerend

Langetermijnvisie een 'Situatieschets korte termijn' waarin de

een helder en soortenrijk watersysteem. Rijkswaterstaat stelt in

toestand van het Schelde-estuarium wordt beschreven voor de

2000 een aanvullend maatregelenpakket op. Dit gebeurt in

peilbeheer niet voldoende voor het bereiken van

functies veiligheid, natuurlijkheid en toegankelijkheid. Zowel in

samenwerking met het Hoogheemraadschap van West-Brabant.

Vlaanderen als inNederland groeit het besef dat er een grens is

De gedachten gaan uit naar het afleiden van het Brabantse rivier

aan dijkverhogingen. Het gemeenschappelijk risicodenken

water, reductie vande emissie van meststoffen uit de landbouw

wordt in de Langetermijnvisie uitgewerkt.

en grootschalige ontwikkeling van rietvelden. De uitvoering is
begroot op 45 miljoen gulden voor de komende tienjaar.

Ontwikkeling waterkwaliteit Zuidelijke Delta
GEÏNDEXEERDE CONCENTRATIE

chlorofyl
koper

Aantal getelde zeehonden in de Zuidelijke Delta

Waterkwaliteit
In een groot deel van de Zuidelijke Delta voldoen de nutriënten ortho-fosfaat en de som

Zo wordt gehoor gegeven aan de wens van veel gebruikers om

van organische stikstofverbindingen niet aan de norm ACN (achtergrondconcentraties in

het Greveiingenmeer vaker danvoorheen te verversen en de in

de winter op de Noordzee). Het water van het Grevelingenmeer voldoet hier wel aan. De

en uittrekmogelijkheden voor vis te vergroten. In het najaar mag

zware metalen vormen geen groot probleem in het sediment van de Zuidelijke Delta. Alleen

de sluis tenbehoeve van de palingvisserij maximaal dertig dagen

in het Veerse Meer en in de Westerschelde voldoen de gehalten koper in het sediment niet

worden gesloten. Tegendit laatste is stichtingDe Fauna

aan het MTR.

bescherming overigens inberoep gegaan.In de loop van 2000

Dat geldt ook voor diverse PCB's in het sediment. Voor een aantal PAK's (bijvoorbeeld

wordt de rechterlijke uitspraak verwacht. In het eerste jaar dat

antraceen) wordt het MTR niet gehaald in de Westerschelde en in het Grevelingenmeer. De

ook in de zomer water is uitgewisseld, was de periode van

waterkwaliteit van het oostelijk deel van de Westerschelde is slechter dan in het westelijk

zuurstofloosheid in de diepsteputten aanmerkelijk korter dan

deel. Dat wordt veroorzaakt door de toevoer van de Schelde.

in voorgaande jaren.

Een grote probleemstof in de Zuidelijke Delta is tributyltin (TBT), een toxische stof in
aangroeiwerende verf voor schepen. Het gebruik van TBT is sinds 1990 verboden voor

Doorlaatmiddel Veerse Meer

schepen kleiner dan 25 meter (met uitzondering van commerciële zeeschepen, overheids-

In een groot deel vanhet Veerse Meer ontstaat ieder jaar een

vaartuigen en marineschepen). De concentraties gevonden in het sediment van jachthavens

gelaagdheid in het water als gevolg van verschillen in zout

zijn sindsdien afgenomen, maar het MTR wordt nog steeds tientallen tot enige honderden

gehalte met water dat vanuit de polder binnenkomt.Dat leidt

keren overschreden. Dit blijkt uit de metingen van Rijkswaterstaat in het kader van

tot zuurstofgebrek in de diepere delen.

'Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL)'.

Een ander jaarlijks terugkerend probleem is de overmatige
ontwikkeling van algen en zeesla als gevolg van de hoge
nutriëntenbelasting. De aanleg van een doorlaatmiddel in de
Zandkreekdam op de grens van Oosterschelde en Veerse Meer
kan een einde maken aan deproblemen. Hierdoor is een conti

Greveiingenmeer

nue wateruitwisseling tussen Oosterschelde en Veerse Meer

Krachtens het in 1998 vastgestelde waterbeheersplan 1999-2003

mogelijk©.

is met ingang van 1999 de Brouwerssluis in de Brouwersdam

De ministeries van LNV en V&W besloten in 1999 te beginnen

aan deNoordzeekant van het Greveiingenmeer het hele jaar

met de voorbereidingen voor de aanleg. De kosten worden

geopend. De uitwisseling met de Noordzeeis hierdoor vergroot.

geraamd op 38 miljoen gulden. In 2000 wordt het project
besteksklaar gemaakt en in 2001 begint de bouw.

Haringvlietsluizen op een kier
Conclusies
- De problemen met de waterkwaliteit van de Zuidelijke Delta worden vooral

Het onderzoek naar de mogelijkheden om de Haringvlietsluizen
zó te beheren dat, met behoud van het huidige gebruik, het getij

veroorzaakt door nutriënten, koper en enkele PCB's en PAK's. De afname van

en de natuurlijke overgang tussen zoet en zout tussen de grote

concentraties nutriënten lijkt stabiel te zijn, maar de achtergrond

rivieren en de zee gedeeltelijk worden hersteld, is afgerondmet

concentratie is nog niet overal bereikt. De grootste probleemstof in de

de opstelling van een milieueffectrapportage (MER).

Zuidelijke Delta is tributyltin, dat het MTR nog vele malen overschrijdt.

In de herfst van 1999 lagen de MER Haringvlietsluizen en het

- Dankzij intensieve communicatie is overeenstemming bereikt over diverse
acties uit het Schelde Actieprogramma. Er is veel voortgang geboekt, gezien

'Ontwerp besluit beheer Haringvlietsluizen' ter inzage. Er zijn
vier hoorzittingengehouden. In april 2000is het besluit gevallen

de complexiteit van de materie en de diverse belangen op internationaal

over het gedeeltelijk openen van de sluizen. Op 1 januari 2005

vlak, al gaat het met name de Nederlandse delegatie niet snel genoeg.

kunnen de sluizen 'op een kier' wordengezet. Voor het zover is,

- Het aangepaste beheer van het Greveiingenmeer, de doorlaat in het Veerse
Meer en het veranderd spuiregime van de Haringvlietsluizen passen in het

moeten enkele drinkwaterinnamepuntenin het westelijk deel
van het Haringvliet worden verlegd naar het oosten. De bijdrage

streven van de vierde Nota waterhuishouding om harde grenzen tussen

van het Rijk voor de financiering

watersystemen te slechten.

geraamd op 70 miljoen gulden. Dit bedrag wordt gedeeld door
de ministeries van LNV en V&W.

van deze maatregelen is

stikstof kustzone
fosfaat kustzone
stikstof open zee
fosfaat open zee

INDICATOR

OPGELOSTE CONCENTRATIES GEÏNDEXEERD T.O.V. ACHTERGRONDCONCENTRATIE

Ontwikkeling waterkwaliteit kust en zee

Waterkwaliteit
In de Waddenzee en het Eems-Dollardestuarium voldoen de gehaltes van de nutriënten
ortho-fosfaat en de som van anorganische stikstofverbindingen niet aan de ACN-norm,
de achtergrondconcentraties in de winter op de Noordzee. In de kustzone en in zee

Kust en zee

vormen deze nutriënten geen problemen.
De concentraties van zware metalen blijven in de kustzone binnen het MTR. Soms wordt
de streefwaarde gehaald. Verschillende PCB's overschrijden in de kustzone en in de

De hoofddoelstelling van het kustbeleid is het handhaven van de

Waddenzee het MTR. PAK's vormen in de Waddenzee en in het Eems-Dollard-estuarium

veiligheid tegenoverstroming, gecombineerd met het behouden

geen probleem, maar in de kustzone overschrijden verschillende PAK's (bijvoorbeeld

en vergroten van de ruimte voor natuurlijke processen.

antraceen) het MTR.

Het beleid voor de Noordzee is gericht op duurzame ontwikke

Een zorgwekkende probleemstof in de kustzone en in het Waddengebied is tributyltin

ling, waarbij gebruiksfuncties en ecologie inbalans zijn.

(TBT), een toxische stof in aangroeiwerende verf voor schepen. Het gebruik van TBT is

Regionale uitwerking van Kust op Koers

ciële zeeschepen, overheidsvaartuigen en marineschepen). De concentraties in kustwater

In 1999 is de voorstudie 'Kust op koers' afgerond. In dit docu

zijn sindsdien sterk afgenomen, maar het MTR wordt nog steeds overschreden.

sinds 1990 verboden voor schepen korter dan 25 meter (met uitzondering van commer

ment geven vier ministeries: V&W, LNV, VROM en EZ, dehoofd

Onderzoek naar de risico's van verspreiding van de bagerspecie uit het Zeehavenkanaal

opgaven aan voor de kust op de lange termijn en een afwegings

bij Delfzijl in het Eems-Dollardestuarium geven geen reden tot verontrusting. In het

kader voor functies van de Noordzee. Op basis van de tweede

Zeehavenkanaal worden verspreid hoge gehalten hectachloorbenzeen (HCB) gevonden

Kustnota en geïnspireerd door 'Kust op koers' werken de

In het estuarium zijn lokaal weliswaar ook hoge hectachloorbenzeen(HCB)-gehaltes

kustprovincies een eigen visie op kust en kustontwikkeling uit.

gemeten, maar de in organismen aangetroffen hoeveelheden duiden niet op risico voor

De provincies Zuid- en Noord-Holland doen dat samen, Zeeland

het functioneren van het ecosysteem.

en Fryslân werkenieder voor zich.

Derde Kustnota
De derde Kustnota, die in de loop van zooo verschijnt, houdt het
huidige beleid kritisch tegen het licht en speelt inop ontwikke

gebied (laag Nederland) tegen overstroming uit zee. Ook het

lingen in de kustzone.

voorkomen van schade enhet waarborgen van een natuurlijke

De nadruk ligt daarbij op de kustverdediging. De nota consta

kustontwikkeling (veerkracht) - zonder de kust voor recreatie

teert dat de kustverdediging tegen overstroming op orde is. Om

en toerisme afte sluiten- behoren tot de doelstellingen.

de veiligheid te behouden wordt gepleit voor het binnendijks

Versnelde zeespiegelstijging versterkt de noodzaak van een

reserveren vanruimte ter hoogte van de 'zwakke schakels' (dui

terughoudend bebouwingsbeleid in de kustzone. Bebouwing

nen en smalle kuststroken). Verder komt de nota met nieuw

op het strand en de waterkering brengt per definitie risico's

beleid voor bebouwingvan de kustzone (contourenbeleid).

met zich mee. Permanente bebouwing kan de veerkracht en

Het beleid van 'dynamisch handhaven' van de kustlijn wordt

dynamiek vande kust in gevaar brengen.

voortgezet. Dat gebeurt met behulp vanzandsuppleties, bij

De contouren worden getrokken rond bestaande bebouwdeker

voorkeur onder water.Om de dynamiek in de duingebieden te

nen en recreatieknooppunten. Buiten deze contourenmag niet

vergroten, worden de duinen extensiever beheerd. Ten slotte

worden gebouwd, tenzij sprake is van een zwaarwegendmaat

breekt de nota een lans voor een brede benadering van de kust

schappelijk belang.Binnen de contourenbestaat geen bezwaar

zone via integraal kustzonebeleid.

tegen bebouwing, mits de veiligheid van de waterkering niet in

De derde Kustnota heeft een duidelijk raakvlak met de vijfde

het gedrang komt en ook aanandere voorwaarden wordt vol

Nota over de ruimtelijke ordening wat betreft de ruimtelijke

daan. De feitelijke vaststelling van de contouren zal gebeuren in

gevolgen van het kustveiligheidsbeleid. In de vijfde Nota wordt

overleg tussenprovincie, gemeenten, waterschappen en het Rijk.

naar verwachtinghet contourenbeleid verankerd.

Bebouwingscontouren in de kustzone

Noordzee

In 1999 hebben de ministeries van V&W, LNV, VROM,provin
cies, gemeenten en waterschappenbebouwingsbeleid voor de

Beheersvisie Noordzee 2010

kust geformuleerd door het aangevenvan bebouwingscontou

In mei 1999 is de interdepartementale 'Beheersvisie Noordzee

ren. Doel is de duurzame veiligheid van het achterliggende

zoio' afgerond. Het stuk geeft een integrale visie op hetbeheer

en gebruik van de Noordzee voor de komende tienjaar. Het is

Visserij

opgesteld in nauw overlegmet gebruikers van de Noordzee en

De zee- en kustvisserij laat in 1998 een verbeteringvan de omzet

andere belanghebbenden.In de Beheersvisie staat een groot aantal

zien, vergelekenmet het voorgaandejaar. Voor het eerst bedroeg

acties vermeld. Over de voortgang wordt regelmatig gerappor

de totale omzet meer dan 1 miljard gulden. Ook voor 1999 zijn

teerd aan het Interdepartementaal Directeuren Overleg Noordzee.

de prognoses goed. De bestanden vande belangrijkste commer

Eén van de centrale thema's inde Beheersvisie is de ruimte-

ciële vissoorten, zoals tong, schol, kabeljauw enharing, zijn in

problematiek op de Noordzee. In november 1999 is hieraan een

1998 licht toegenomen. Dit herstel is voornamelijk te danken aan

werkconferentie gewijd, waaraanvertegenwoordigers van

een paar sterkejaarklassen. Ondanks het geringe herstel blijft

overheid, bedrijfsleven en belangenorganisaties hebben deel

verdere verlaging van de visserijdruk nodig om een betere balans

genomen. De uitkomsten worden ingebracht in verschillende

te krijgen tussen visserij en ecologie.

beleidstrajecten, onder andere van de vijfde Nota over de
ruimtelijke ordening.

Gemeenschappelijk Visserijbeleid
Het doelvan het Gemeenschappelijk Visserijbeleid is het bevor

Offshore olie- engaswinning

deren van een verantwoorde visserij en een evenwichtige exploi

Overheid en industrie werken samen de 'Standder techniek voor

tatie van de visbestanden. Het Gemeenschappelijk Visserijbeleid

behandeling van productiewater' uit. Productiewater komt vrij

wordt voor 20 jaar vastgesteld en iedere rojaar herzien; de laatste

bij olie- engaswinning en bevat oliesporen. Door verschillende

herziening vond plaats in 1993. Voor de evaluatie van het

maatregelen is de olieconcentratie afgenomen. De vracht aan olie

Gemeenschappelijke Visserijbeleid wordt uitgezien naar de rap

vanafgasplatforms is sterk afgenomen: van ruim 9 ton in 1990 tot

portage met het standpunt van de Europese Commissie. De nota

circa 1 ton in 2000. De olielozing via het productiewater van olie

met het Nederlandse standpunt is eind 1999 inde Tweede Kamer

platforms is qua omvang in diezelfde periode echter toegenomen

besproken. Nederland streeft naar regionalisering van het visse

van 161 tot ongeveer 172 ton. Dit is het gevolg van toename van

rijbeleid. Dat betekent dat het beheer per gebiedplaatsvindt. Er

de exploitatie van olievelden. Er zijn aanwijzingen dat diffuse en

zullen beheersorganen komen voor de Noordzee, de Ierse Zee, de

calamiteuze olielozingen zijn afgenomen. Vanaf1970 valt name

Baltische Zee en de Middellandse Zee. Deze regionalisatie houdt

lijk een daling waar te nemen van het aantal olieslachtoffers

een toenamein van de invloed van nationale overhedenop de

onder zeevogels.

besluitvorming over de visserij.

Schelpdiervisserij
In 1999 is het beleid voor schelpdiervisserij aangescherpt. Enige

Conclusies
- De kustverdediging is op orde. De kustzone komt echter verder onder druk te

kansrijke gebieden voor het ontstaan van mosselbanken en zee
grasvelden zijn gesloten verklaard voor de visserij. Bij het vast

staan van diverse gebruiksfuncties. Om ook langs de kust het

stellen van de voedselreservering voor vogels in de Oosterschelde

veiligheidsbeleid en ruimtelijke ordening te kunnen koppelen, moet op deze

gaat het sinds 1999 alleen nog maar om kokkels, omdat er op de

ontwikkelingen worden geanticipeerd.

droogvallende platen geen mosselvoorraden vanbetekenis meer

- In 1999 zijn de maatregelen voor de schelpdiervisserij aangescherpt.

zijn. Deze maatregel heeft een tijdelijk karakter en wordt naar

- Commerciële visbestanden zijn toegenomen.

verwachting in 2000 opnieuw in de Tweede Kamer behandeld.

- De hoeveelheid olie die olieplatforms op de Noordzee lozen, stijgt als gevolg
van de toename van de exploitatie van olievelden.
- De waterkwaliteit van de kustzone kent geen grote problemen. Hier en daar
overschrijden nutriënten, PAK's en PCB's de normen. Het grootste probleem

Herstel van verbindingen in de Waddenzee
In april 1999 is een symposiumgehouden over het herstel van
gradiënten in het waddengebied.Daarna is door middel van een

vormt tributyltin, waarvan de concentraties - ondanks beperkingen van het

enquête nagegaan aan welke herstelmogelijkheden de komende

gebruik - het MTR ver overschrijden. De verspreiding in het Eems-Dollard-

jaren prioriteit moet worden gegeven. Deprojecten Groene

estuarium van baggerspecie met hoge gehalten HCB, afkomstig uit het

strand (Terschelling), Kroonspolder (Vlieland) en polder

Zeehavenkanaal, levert geen risico op voor het functioneren van het

Breebaart zijngedefinieerd. De projecten Zoetwaterinlaat

ecosysteem.

Noord-Friesland-Buitendijks, Lauwersmeer, Dollard en
Schanskerrakken, zijnin de planvormingsfase.
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Antarcticaverdrag
Van 24mei tot 4juni 1999 vond in de Peruaanse hoofdstad Lima
de vergaderingplaats vande landen die spreekrecht hebben
binnen de groep van partners in het Antarcticaverdrag. Een van
de belangrijkste agendaonderwerpen was het opnemen in het
Verdrag van de aansprakelijkheid voor milieuschade. Dit diplo
matiek ingewikkelde onderwerp speelt ook in de Commissie
voor Milieubescherming (CEP). Tijdens haar tweede bijeen
komst heeft de Commissie de discussie opgestart over: richtlij
nen voor het vaststellen van milieuschade (environmental impact
assessments), criteria voor het selecteren van te beschermen
gebieden en een eventueel uit te brengen milieurapport over
De oceanenbezitten ongekende rijkdommen. Als grote leveran

Antarctica ('Antarctic environmentreport'). De CEP-vergadering van

ciers van zuurstof en afnemers van kooldioxide zijn de oceanen

2000 wordt in Den Haag gehouden.

bepalend voor het klimaat. Daarom is evenwicht tussen gebruik
en ecologie wezenlijk.Nederland blijft zich in internationale
organisaties inzetten voor een duurzaam gebruik vande

Regionale verdragen en conferenties

oceanen. En met concrete activiteiten wordt de daadbij het
woord gevoegd.

Noordzeeministerseon/erentie
Tijdens de Interim Ministersconferentie in Bergen in 1997 is
afgesproken de ecosysteembenaderinguit te werken. Onderdeel

Verenigde Naties

hiervan is dat de Noordzeelanden ecologische kwaliteits

UNHP/POP Conventie

In september 1999 is in Scheveningen een internationale work

doelstellingen vaststellen.

In het kader van het milieuprogramma van de VerenigdeNaties

shop gehouden, waarin de mogelijkheden verkend zijn voor

(UNEP) zijn stappen gezet om een wereldwijdjuridisch bindend

ecologische kwaliteitsdoelstellingen voor deNoordzee enhet

instrument te ontwikkelen tegenproductie en/of gebruik van

Noord-Atlantisch gebied. Het heeft geresulteerdin een aan

persistente organische microverontreinigingen (POP). De voor

beveling om een tiental typen doelstellingen te formuleren.

bereidende vergaderingen hiertoe naderen hun eind. Het streven

Nederland was samenmet Noorwegen voorzitter. Er waren ruim

is in 2001 een verdrag te kunnenondertekenen.

tachtig deelnemers uit elf landen en vanuit verschillende achter
gronden: overheid, wetenschap, visserij, offshore, baggersector.

OPRC-verdrqg

De samenwerking van zoveel betrokkenen bij het verkennen van

In het verbandvan de Internationale Maritieme Organisatie

de mogelijkheden om te komen tot een advies over ecologische

(IMO) wordt gewerkt aan de uitbreidingvan het OilPollution

kwaliteitsdoelstellingen is uitermate bevredigend verlopen.

Preparedness, Response andCo-operation (OPRC)-verdrag. Het oor

Verder wordt een overzichtsrapport gemaakt vanalle gemaakte

spronkelijke OPRC-verdrag is beperkt tot internationale samen

afspraken binnen Noordzeeverband. Speciale aandacht gaat uit

werking op het gebied van oliebestrijding. Het uitbreidings

naar de reductiedoelstellingen voor gevaarlijke stoffen en de

protocol regelt de samenwerking op het terreinvan andere

voortgang van de 'ecosysteembenadering'.

schadelijke stoffen.Het protocol was in februari 2000 onderwerp
van een conferentiein Londen. Onder het OPRC-verdrag wordt

OSPAR Conventie

ook gewerkt aanrevisies vanIMO-handleidingen en aan interna

De werkzaamhedenbinnen de Conventie van Oslo enParijs

tionale opleidingen en trainingen.

(OSPAR) concentreerden zich in 1999 op de productie van een
nieuw samenhangend Quality Status Report over de NoordoostAtlantische Oceaan. Voor Nederland is vooral de Noordzee van
belang. Het regionale Quality Status Report over deNoordzee is
onder Nederlands voorzitterschap totstandgekomen. Het
samenhangend Quality Status Report is een zeer uitgebreidrapport.
Het beschrijft onder meer de eigenschappen van de kust- en zee
milieus in het OSPAR-gebied en identificeert de effecten als
gevolg van menselijke activiteiten.In het rapport zijn conclusies
getrokken over de prioriteiten voor nieuw of te herzien beleid
om de bescherming van het mariene milieu te versterken.
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Verdrag vanBonn

Ook wordt gewerkt aande implementatie vande Exclusieve

Het Verdrag van Bonn regelt internationale samenwerking bij

Economische Zones (EEZ) en de gevolgen daarvan voor de

calamiteiten. Een technische werkgroep heeft in het kader van

verdragsgrenzen. Dat samenwerking in de geest van het Verdrag

het Verdrag van Bonn een handboek gemaakt voor het stroom

van Bonn werkt,bleek eind1999 toen voor de Franse kust de

lijnen van het vervolgen van verantwoordelijkenvoor schepen en

olietanker 'Erica' zonk. Nederland heeft toen het oliebestrij-

platforms die op heterdaad betrapt zijnop lozingen.In het

dingsvaartuig 'Area' naar Frankrijk gestuurd. Ook anderelanden

handboek staan procedures en afspraken om op basis van bewijs

zonden hulp.

materiaal tot vervolging te kunnenovergaan.
De landen van het Verdragvan Bonn (Frankrijk, het Verenigd

GOOS

Koninkrijk, België, Nederland, Duitsland, Denemarken en

Nederland speelt als voorzitter eenbelangrijke rol in het

Zweden) werken bij de vervolgingsamen met overige lidstaten

Europese onderdeel van GOOS (het Global Ocean ObservingSystem),

van de EU en de Baltische staten.

waarbij alle monitoringsorganisaties vande kuststaten zijn aan

Voorts is onderzoek gestart naar mogelijkheden om de betrouw

gesloten.

baarheid van schattingen van het aantal en de omvangvan olie

Tijdens de Klimaatconferentie in Rio de Janeiro (1992) is besloten

vlekken te verbeteren.

een wereldwijdmonitoringssysteem op te zetten voor de proces
sen die zich in het bovenste deel van de oceanenafspelen. Dit is
GOOS, datmet enkele andere internationale organisaties de
Intergovernmental Océanographie Commission vanUNESCO coördi

Conclusies

neert. GOOS is te vergelijken met het World Weather Watch sys

Na de impuls van het Jaar »an de oceanen (1998) zijn wereldwijd de eerste

teem dat wordt gebruikt voor het verzamelen van de gegevens

stappen gezet om te komen tot een integraal beheer van oceanen en zeeën.

voor het dagelijks weerbericht. GOOS is niet alleen van belang

De rol van de Verenigde Naties wordt belangrijker. De Algemene Vergadering

voor klimaatvoorspellingen zoals ElNino en de Noord-

zal meer dan tot nu toe sturend zijn op het gebied van oceanen.

Atlantische oscillatie,maar geeft ook informatie over het leven in

Internationale samenwerking in de diverse maritieme regio's is een harde

de zee, de zeestromingenen de chemie van de oceaan. Met dit

voorwaarde om te kunen komen tot praktische vertaalslagen van visie en

systeem hopen wetenschappers een duurzaam beheer van de

beleid naar actie en maatregelen.

oceanen, maar zeker van de Exclusieve Economische Zone ende
kustgebieden, mogelijk te maken.

Het voorzitterschap van EuroGOOS houdt in dat leidingwordt
gegeven bij het maken van plannen over de wijze waarop het
meetsysteem moet worden opgezet: welke computers, satellieten
en sensoren worden ingezet, op welke manier de datauitwisseling plaatsvindt en van welke modellen gebruik wordt gemaakt
bij het doen van voorspellingen.Nederland is ook voorzitter van
het North WestShelfTaskTeam datplannen uitwerkt voor monitoringsactiviteiten binnen EuroGOOS inhet noordoostelijk
Atlantisch gebied. Deze plannen maken deel uit van de visie die
de ledenvan EuroGOOS ontwikkelen op de wijze waarop het sys
teem in Europa zoumoeten worden geïmplementeerd. De visie
wordt in zoor gepresenteerd.

3

thema's

Veiligheid

Dijken en duinen zijn essentieel voor een veilig en leefbaar

Absolute veiligheidbestaat niet, er blijft altijd een kans op over

Nederland. In 1996 werd de Wet op de waterkering van kracht,

stroming aanwezig. De vierdeNota waterhuishouding kondigt

die normen stelt waaraanprimaire waterkeringen moeten vol

aan dat de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen

doen. Primaire waterkeringenbeschermen Nederland tegen

(TAW) de consequenties zalaangeven van een veiligheidsbenade

overstromingen door het buitenwater: water dat onder invloed

ring op basis van overstromingsrisico van dijkringgebieden.

staat van hoge stormvloed, hoog water van de grote rivieren of

Hierbij is risico gedefinieerd als het product van de kans op en

van het IJsselmeer. De Wet geeft aan welke wateren als buiten

gevolgen van een overstroming.

water worden beschouwd.
Overeenkomstig de vierde Nota waterhuishouding worden

Deltaplan Grote Rivieren

de rivierdijkversterkingen en de aanlegvan kaden langs de

De waterschappenpakken de dijkversterkinglangs de grote

onbedijkte Maas versneld uitgevoerd via het Deltaplan Grote

rivieren in twee fasen aan. In de eerste tranche waren op 1okto

Rivieren. Op langere termijnbestaat een duurzame bescherming

ber 1999 nog 2 projectenin uitvoering. Het project Ramspol is

niet uit dijkverhogingen, maar veeleer uit maatregelen die de

sinds begin oktober 1999 weer in uitvoering genomen. Wat de

rivier meer ruimte geven om hogere rivierafvoeren te verwerken.

tweede tranche betreft bleek op peildatum 1 april 2000 dat voor

De Beleidslijn Ruimte voor de Rivier (1996) vormt een toetsings

eind 2000 circa 720 km(= 84%) waterkering veilig zal zijn. Er zal

kader omactiviteiten in het winterbed te beoordelen.

dan eind 2000 nog circa 140 km (= 16%) aan dijkversterkingswer
ken resteren. Een deel hiervan is middels noodvoorzieningen
voor eind 2000 voldoende veilig te maken, de afrondingvan deze
werken volgt in 2001. Daarmee is de doelstelling van het
Deltaplan Grote Rivieren (DGR) om eind 2000 alle waterkeringen
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in Nederland aan het vereiste veiligheidsniveau te laten voldoen

beschikken over alle rapportages. Inmiddels is voor 30 procent

niet vollediggehaald. Welis een substantiële verbetering van de

van de dijkringgebiedenrapport uitgebracht. Dit betekent dat

bescherming tegen hoogwater gerealiseerd.De zwakste dijkvak

de toetsingen een achterstand hebben opgelopen ten opzichte

ken zijn in de eerste fase van het DGR al verbeterd en waren eind

van het oorspronkelijke schema, waarin ze over driejaar zijn

1996 reeds op orde.

gespreid. Toch is de verwachting dat voor alle dijkringgebieden

De 140 km waarvan op de peildatum van 1 april 2000 duidelijk

en de verbindende waterkeringen op genoemde datum rapport

was dat het vereiste veiligheidsniveau niet voor eind 2000 kan

zal zijn uitgebracht. Veel activiteiten zijn doorgeschoven naar

worden gerealiseerd, zijnhet totaal van 23 projectenuit de twee

het laatste jaar.

de fase (de tweede fase omvatte 132 projecten in het rivierenge
bied, langs het IJsselmeer en in het deltagebied). De opgelopen

Het Rijk publiceert vóór iedere toetsronde per watersysteem de

vertragingen zijn niet meer inte halen. De oorzaken van de

hydraulische randvoorwaarden: waterstanden en golven. De

opgelopen vertragingen zijn zeer verschillend. Ze zijnvan poli

criteria waaraan een waterkeringvervolgens moet voldoen,staan

tieke, juridische of technische aard, zoals plan- en beroepsproce

in de Leidraad Toetsen op Veiligheid van de TAW.

dures, het creëren vanruimte voor de rivier, randvoorwaarden-

Het randvoorwaardenboek voor de volgende toetsronde

problematiek en de aanwezigheidvan explosieven.

verschijnt in 200t. Hierop vooruitlopendis voor het
IJsselmeergebied in r999 hetprogramma 'Hydra-M' verschenen.

Vijfjaarlijkse toetsing van primaire waterkeringen

Hiermee kunnen de hydraulische randvoorwaarden langs het

Krachtens de Wet op de waterkering wordt de veiligheid van de

IJsselmeer worden bepaald. De beheerder kan snel vaststellen

primaire waterkeringen eens in de vijfjaar getoetst O. De huidige

welke combinaties van waterstanden en golven de kritische

toetsronde is gestart in 1996 en eindigt in 2001. Inmiddels heeft

belasting op de dijk overschrijden en de kans op deze combina

circa 50 procent vande beheerders (overwegend waterschappen)

ties berekenen o.

een eerste veiligheidstoetsing van hun dijkringgebied uitge
voerd. De gegevens zijn doorgestuurd naar de provincies, die op

Markermeer buitenwater

hun beurt rapport zullenuitbrengen aan de staatssecretaris van

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft in 1999 aan de

Verkeer en Waterstaat. In januari 2001 moet de staatssecretaris

Tweede Kamer laten weten ook hetMarkermeer als buitenwater
te willen aanmerken O. Er wordt gewerkt aan de wetswijziging
die hiervoor nodig is. Het gevolg is, dat voor het Markermeer
hydraulische randvoorwaarden moeten worden vastgesteld, net

In Roermond is het nieuwbouwplan 'Ooderveste' ontwikkeld. Het voorziet in negen

als voor de andere buitenwateren. De dijken langs het

honderd woningen in buitendijks gebied. De woningen komen op een terp te staan,

Markermeer wordennu 'direct buitenwater kerendeprimaire

omringd door een dijk met pompinstallaties om het overtollige kwelwater kwijt te

waterkeringen' enmoeten worden getoetst conformde Wet op

raken. Dit alles moet de nieuwe inwoners beschermen tegen hoog Maaswater.

de waterkering.

De vijfduizend inwoners van de buitendijks gelegen kernen Herten en Ooi, even

In dit kader wordt de 'bewezen sterkte' onderzocht van dijken

stroomafwaarts van het nieuwbouwplan, vrezen voor meer wateroverlast als gevolg

die in de periode vóór de aanleg van de Afsluitdijk langs het

van de bouw van deze nieuwe wijk. Provincie en Rijkswaterstaat verzekeren dat het

Markermeer zijnaangelegd. Nagegaan wordt hoe de dijkenzich

plan benedenstrooms slechts een waterstandsverhoging van drie tot vier millime

toen tijdens hoge waterstanden hebben gehouden. Hieruit kan

ter tot gevolg heeft. Het waterschap Roer en Overmaas vindt dat de nieuwbouw

worden afgeleid welke verbeteringennoodzakelijk zijn en welke

geen nadelige gevolgen mag hebben voor de bestaande bewoners of voorzieningen.

kosten daarmee zijngemoeid. De voorlopigeresultaten van het

Het waterschap gaat daarom zelf het bouwplan nogmaals op veiligheid beoordelen.

onderzoek wijzenuit dat ruim 100 miljoen gulden valt te bespa

Ondanks de ligging in buitendijks gebied kan het project doorgaan. Het is namelijk

ren op verbeteringskosten van de voormalige Zuiderzeedijken

bij het tot stand komen van de beleidslijn Ruimte voor de Rivier opgenomen in de

langs hetMarkermeer o. Het onderzoek is in april 2000 afgerond.

limitatieve lijst met plannen die doorgang zouden kunnen vinden.

Deze werkwijze kan mogelijk ook tot grotebesparingen leiden
bij de beoordeling van de overige voormalige Zuiderzeedijken.

Veiligheid rivier en Deltadijken
(tweede tranche)
peildatum 1april 2000
KILOMETER

Het onderzoek heeft geengevolgen voor de toetsingscriteria,

De studie komt voor heel buitendijks Nederland uit op een

maar wel voor het omgaan met onzekerheden in de veiligheids

gemiddelde jaarlijkse schadeverwachting van 127 miljoen gul

berekeningen. De toetsingen en de bewezen sterkte samen

den. Per hectare is dat ongeveer 2000 gulden. Meer dan de helft

maken uiteindelijk uit welke dijkenmoeten wordenversterkt.

van de te verwachten schade treedt op in woon- enindustriege
bieden, terwijl die samenminder dan vijf procent van de buiten

Overstromingsrisico bedijkte gebieden

dijkse oppervlakte beslaan. De studie toont aan dat uitbreiding

(voorheen Marsroute)

van kapitaal-intensieve activiteiten als woningbouw enindustrie

De huidige veiligheidsbenaderingis gebaseerd op de aanbevelin

in het buitendijks gebied leidt tot een forse toename van de scha-

gen die de Deltacommissie deedna de watersnoodramp van

deverwachtingen, tenzij tegelijkertijd beschermende maatrege

1953. Toen zijn normen opgesteld op grondvan overschrijdings

len worden genomen, zoals verhoogd bouwen en het aanleggen

kansen bij hoge waterstanden. Deze bieden echter geen volledig

van kaden. Het resultaat vande studie wijst op een bestuurlijk

inzicht in de kans dat een gebied daadwerkelijk overstroomt.

probleem dat aanvullendbeleid noodzakelijk maakt.

De TAW onderzoekt in het project 'Overstromingsrisico's' hoe
veiligheid kan wordenbeoordeeld op basis van de kans op een
overstroming. Een eerstebelangrijke stap in het onderzoekstra
ject is gezet met het ontwikkelen van eenbeoordelingsmethode,
als tussenstap om de huidige veiligheidsbenaderingop basis van

Conclusies
- De doelstelling uit het Deltaplan Grote Rivieren om in het jaar 2000 veilige
dijken te realiseren, wordt niet geheel gehaald: eind 2000 zal 84 procent van

normering per dijkvlak uiteindelijk te vervangen door een stelsel

de dijken daadwerkelijk veilig zijn, voor de resterende 16 procent worden

van afwegingen over het overstromingsrisico per dijkring. De

noodmaatregelen getroffen waarna definitieve afronding in 2001 volgt.

TAW bracht hierover onlangs het rapport 'Van overschrijdings

- De toetsingen van de primaire waterkeringen hebben een achterstand

kans naar overstromingskans' uit. Hierin is de methode getest op

opgelopen ten opzichte van het oorspronkelijke schema, waarin ze zijn

vier geschematiseerde dijkringgebieden: Fryslân/Groningen,

gespreid over drie jaar voorafgaand aan de in NW4 genoemde 'deadline' van

Betuwe/Tieler- en Culemborgerwaard, Hoeksche Waarden

januari 2001. Toch is de verwachting dat voor alle dijkringgebieden en de

Centraal Holland.

verbindende waterkeringen op genoemde datum rapport zal zijn

Op basis van de uitkomsten concludeert de TAW dat de metho
de, hoewel deze nogmoet worden verfijnd, werkt en expliciet

uitgebracht. Veel activiteiten zijn naar het laatste jaar doorgeschoven.
- De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft in 1999 aan de Tweede

inzicht geeft in de zwakke schakels van de dijkringen. In de vier

Kamer laten weten van plan te zijn ook het Markermeer als buitenwater aan

dijkringen blijken dit vaak de kunstwerken te zijn. De TAW

te merken. De wetswijziging die hiervoor nodig is. is in voorbereiding. Dit

presenteert in juni 2000 de bevindingen van het project

betekent dat ook de Markermeerdijken aan primaire veiligheidseisen zullen

Overstromingsrisico's aan de staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat. Een voorstel voor een vervolgtraject zal worden
bijgevoegd.

moeten voldoen. Zij komen te vallen onder het Deltaplan Grote Rivieren.
- De TAW heeft een methode ontwikkeld waarmee de kansen op een
overstroming kunnen worden bepaald. Dit is een tussenstap om de huidige
veiligheidsbenadering op basis van normering per dijkvak uiteindelijk te

Overstromingsrisico buitendijkse gebieden

vervangen door een stelsel van afwegingen over het overstromingsrisico per

Buitendijkse gebiedenworden niet door dijken tegen over

dijkring.

stromingen beschermd. Voor deze gebiedengelden geen veilig

- Doordat het wettelijk kader ontbreekt onder veiligheidsbeleid voor

heidsnormen volgens de Wet op de waterkering O.

buitendijks gebied, is het belangrijk hiervoor aanvullend beleid te

Dit voorjaar bracht Rijkswaterstaat het rapport 'Overstromings

ontwikkelen.

risico buitendijkse gebieden' uit. Er is vooral gekeken naar de
overstromingsrisico's. De studielaat zien hoe de risico's

over

Nederland zijn verspreid, zowel geografisch als per type grond
gebruik. o. Ook zijnverwachtingen over eventuele schade
weergegeven, uitgedrukt in guldens per hectare per jaar.

Het uitgraven van een in 1938 gedempt ven in Noord-Brabant.

Het totale areaal verdroogdgebied op de Verdrogingskaart 2000
bedraagt ongeveer 500.000 hectare. In voorgaande inventarisaties
(1998,1996 en 1994) was dat 600.000 hectare. Dit verschil heeft
voornamelijk te maken met functiewijzigingen van gebieden in
drie provincies, waardoor ze niet meer als verdroogd worden
aangemerkt. Volgens de definitie kunnen namelijk alleen
natuurgebieden verdroogd zijn. Het is dus lastig de kaart van 2000
met eerdere inventarisaties te vergelijken. De herstelkaart, die in
de verdrogingskaart is verwerkt, geeft wél informatie over de mate
waarin in verdroogd areaal herstelmaatregelen zijn uitgevoerd.

Duidelijk is in ieder geval dat de doelstelling van reductie vanhet
verdroogde areaal met 25 procent in 2000 niet is gehaald.
Ongeveer 3 procent van de in 2000 geïnventariseerde gebieden is
volledig hydrologisch hersteld. Circa 30 procent van de gebieden
wordt aangemerkt als gedeeltelijk hersteld.

Met betrekking tot herstel moet de kaart met een zekere reserve
worden bekeken. Door het gebrek aan systematische monitoring
in gebieden waar maatregelen zijn uitgevoerd, is er nauwelijks

Verdroging

zicht op feitelijk hydrologisch en ecologisch herstel. Een ver
droogd gebied wordt op de kaart als hersteld aangemerkt zodra
de maatregelen voor hydrologisch herstel zijn uitgevoerd.

De doelstelling van verdrogingsbestrijding, vastgelegd in de

Ecologisch herstel is geen criterium. Maar bij veel gerealiseerde

vierde Nota waterhuishouding, is vermindering van het ver

projecten is onzeker of de nagestreefde hydrologische situatie is

droogd areaal met 25 procent in 2000 ten opzichte van 1985 en

bereikt en of hiermee ook het gewenste ecologische herstel kan

met 40 procent in 2010. Om dit te bereiken moet de verdroging,

worden gegarandeerd.

waar nodig, in samenhang met andere problemen in het water
beheer worden aangepakt. Aan de provincies is gevraagd om in

Het bereiken van 25 procent reductie binnen enkele jaren is niet

hun waterhuishoudingsplannen uiterlijk in 2002 het gewenste

onmogelijk, gezien het areaal verdroogd gebied waarin maatre

grond- en oppervlaktewaterregime GGOR vast te stellen.

gelen worden voorbereid, in uitvoering zijn of al zijn uitgevoerd.

Grondwateronttrekkingen dragen bij aan verdroging.Daarom is

In ongeveer 270.000 ha (dat is 53 procent van het verdroogd are

in het Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening (BDIV)

aal), worden thans projecten voorbereid of uitgevoerd. Er zal ech

vastgelegd dat degrondwaterwinning na 2000 niet meer mag

ter nog veel envoortdurende extra inspanning nodig zijn. Als

groeien. De industrie wint grondwater voor eigengebruik.

alle voorgenomenmaatregelen daarbij inderdaadin herstel

Gestreefd wordt naar een vermindering van dit grondwater

resulteren, komt de doelstelling van 40 procent reductie in 2010

verbruik in 2000 met ten minste 40procent ten opzichte van de

in zicht. De provincies verwachten dat de aanpak van de verdro

prognoses die de provincies opstellen op basis van gegevensuit

ging beter kan worden gerealiseerd, wanneer Overal het gewenste

de industrie.

grond- en oppervlaktewaterregime zalzijn vastgesteld.

Wat is verdroging?

Trends grondwater

Verdroging in nat Nederland lijkt onmogelijk. Toch is het één

In een studieuit 1989 over deperiode 1950-1986is geconcludeerd

van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de natte

dat de grondwaterstanden in hoog-Nederland sinds de jaren

natuur in ons land. Verdroging ontstaat door vergaande ingre

vijftig trendmatig lager waren geworden. In een studie van 1999,

pen in de waterhuishouding: ontwatering ten behoeve van agra

waarin ook laag-Nederlandis betrokken,is gekeken naar het

risch gebruik enbewoonde gebiedenen grondwaterwinning

algemene verloop van grondwaterstanden enmeer specifiek naar

voor drink- en industriewater.

de grondwaterstandin verdroogde gebieden. Uit deze recente

Van verdrogingwordt alleengesproken in gebieden met een

vervolgstudie komtnaar voren dat niet langer sprake is van een

natuurfunctie waar de waterstand structureel onvoldoende hoog

duidelijke trendin de verandering van de grondwaterstand. Het

is ofwaar de kweldruk niet sterk genoeg is om de karakteristieke

aantal locaties met een dalingis ongeveer gelijk aan dat met een

ecologische waarden te beschermen. Ook wanneer de kwaliteit

stijging. Op enkelepunten, vooral binnen de gebieden met de

van water dat ter compensatie van elders wordt aangevoerd, te

functie natuur, is een lichte stijging gemeten. Deze ontwikke

sterk afwijkt van de oorspronkelijke waterkwaliteit, noemt men

ling verschilt per regio. Zo daalt in de regio Noord-Limburg/

dat verdroging.

Oost-Brabant het grondwaterniveau nog steeds, terwijlin
midden-Gelderland de laatste twintigjaar een stijging valt waar

Verdrogingskaart 2000

te nemen.

Voor de meest recente door het IPO vastgestelde landelijke
verdrogingskaart is het totale areaal verdroogde gebieden in

Subsidie voor verdrogingsbestrijding

Nederland tot enmet 1januari 2000 opnieuw geïnventariseerd O.

Voor het stimuleren van verdrogingsbestrijdingkent de rijks

Op de kaart is aangegeven in welke gebieden actie wordt onder

overheid sinds 1995 debijdrageregeling Gebiedsgerichte Bestrij

nomen om de verdroging aan te pakken en waar dat tot herstel

ding Verdroging (GEBEVE) O. Antiverdrogingsprojecten kunnen

heeft geleid. Ook inmiddels herstelde gebieden maken dus deel

daaruit een subsidie vanmaximaal 50 procent krijgen. Vanaf

uit van de inventarisatie.

2001 wordt de aanpak van de verdroging gestimuleerd via een
integrale gebiedsgerichte regeling, de Subsidieregeling Gebieds
gericht Beleid (SGB). Om het jaar 2000 te overbruggen is de

GEBEVE-regeling met eenjaar verlengd en is ook geld beschik

Uit een inventarisatie voor Water inBeeld blijkt dat de verorde

baar gesteld via de Subsidieregeling Gebiedsgericht Milieubeleid

ning in twee provincies is aangepast. In zeven provincies worden

(SGM). Ziehoofdstuk 6, Financiële en economische consequenties.

één ofmeerdere in het CIW-advies aanbevolen acties onderno
men om mogelijke negatieve effecten van kleine winningen te

Winning grond- en oppervlaktewater

voorkomen. Overigens gebeurde dit in de meeste provincies vóór

De landelijke groei van grondwaterwinningen lijkt te zijn

het uitkomen van het CIW-advies. In vier provincies wordt geen

gestopt. De waterleidingbedrijven leveren de laatste vijfjaar jaar

specifieke actie ondernomen. De kleine winningen worden daar

lijks rond de 1280 miljoen m3 water, bereiduit 800 miljoen m3

niet als eenprobleem ervaren, ofer wordt eerst nader onderzoek

grondwater en ruim 400 miljoen m3 oppervlaktewater. Daarvan

verricht naar de omvang en de effecten van kleine winningen o.

is ongeveer 95 procent drinkwater, de rest is van andere kwaliteit.
De lichte stijging in het aandeel oppervlaktewater als grondstof

Uitwisseling van kennis en ervaring

voor drinkwater heeft zichin 1997 doorgezet. Verwacht wordt

De laatste tien tot vijftien jaar is veel onderzoek gedaannaar

dat deze stijging verder aanhoudt. Er is een trendnaar meer

verdroging, zowel naar de oorzaken als de oplossingen. De ver

kleinschalige initiatieven, terwij1 grootschalige initiatieven

taling van de verkregen kennis naar de praktijk verloopt niet

(zoals het Project Infiltratie Maaskant) worden getemporiseerd.

altijd zonder problemen. Om dat te verbeteren is in1998 het
Kennistransferpunt Verdroging van start gegaan, voorzien van

Volgens opgave van de provincies onttrok de industriein 1998

een eigen website: www.waterland.net/verdroging. Het transfer

216 miljoen m3 voor eigen gebruik. In een enquête voor Water in

punt stimuleert onder andere overdracht van kennis uit het in

Beeld gaven drie provincies aan dat de industrie in 2000 de reduc

juni 1999 officieel afgesloten Nationaal Onderzoeksprogramma

tie van40 procent ten opzichte van de prognoses zal bereiken.

Verdroging (NOV). In 2000 zullen de ministeries vanLNV,

Twee provincies denken dat dereductie niet wordt gehaald. CBS-

VROM en V&W besluiten of het Kennis transferpunt eenmeer

gegevens daarentegen wijzen in de richting van haalbaarheid van

structurele vormkrijgt.

40 procent reductiedoelstelling. De overige provincies hebben
geen prognoses gemaakt.Daardoor is het moeilijk na te gaan of
de doelstellinglandelijk wordt gehaald. Verwacht wordt dat de
eigen winningdoor de industrie blijft afnemen, hoewel enkele

'Watermanagement in het Benelux Middengebied'

provincies een stijging verwachten o.

Het Interreg-project 'Watermanagement in het Benelux Middengebied' heeft
veel boeren geïnspireerd tot een actieve bijdrage. In gebieden in Nederland en

Aanpak kleine grondwaterwinningen

Vlaanderen met een totale oppervlakte van zp'n 80.000 ha hebben boeren ruim

Kleine grondwaterwinningen zijn winningen door burgers,

1500 maatregelen voor waterconservering genomen. De resultaten stemmen

agrariërs en bedrijven met een capaciteit vanminder dan 10 m3

positief: peilen zijn hoger cn sloten vallen drie tot vier wehen later droog dan

per uur. Het aantalneemt de laatste jaren toe. Dit is eenpunt van

voorheen. De winst voor verdroogde natuur in de omgeving is voorlopig nog gering

zorg in verband met daardoor veroorzaakte verdroging, maar

en de aanpak is nog sterk agrarisch: boeren werken zelf de waterconserverings-

vooral vanwege mogelijke verontreinigingvan het diepere

plannen uit, wat een integrale (stroom-)gebiedsbenadering niet bevordert.

grondwater via gemaakte boorgaten. Daarom is in 1999 in

Maar het project is een positieve eerste stap op weg naar een echt samenhangende

opdracht van de CIW onderzocht welke acties daartegen kunnen

benadering.

worden ondernomen. Naar aanleiding van het CIW-advies heeft

Bij het project zijn betrokken: in Viaanderen de provincies Antwerpen en Limburg,

de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in augustus 1999

Boerenbond, Pipda en Aminal, en in Nederland dé provincies Noord-Brabant en

alle provincies gevraagd na te gaan of het wenselijk is dein de

Limburg, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie en de Noord-Brabantse

provinciale verordeningvastgestelde vrijstellingen voor de

Waterschapsbond.

vergunningplicht voor grondwateronttrekking aan te passen.
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Gewenste grond- en oppervlaktewaterregime
Conclusies

Verdrogingsbestrijding vereist een integrale aanpak, waarbij

- Het tempo van de aanpak van verdroging blijkt te laag, de doelstelling van

ook maatregelenbuiten het verdroogde natuurgebied nodig

reductie van het areaal verdroogd gebied met 25 procent in 2000 is niet

kunnen zijn. De gewenste grondwatersituatie wordt daarbij

gehaald.Thans is 3 procent van het oorspronkelijk verdroogd areaal hersteld

een belangrijk instrument. In de praktijk blijkt dat in veel

terwijl circa 30 procent gedeeltelijk is hersteld. In 53 procent wordt gewerkt

gevallen naast grondwater ook oppervlaktewater, waterregime

aan herstelprojecten. Het wordt daarom mogelijk geacht dat de doelstelling

(fluctuerend peilbeheer het jaar rond), waterkwaliteit en kwel

voor 2010 (reductie met 40 procent) kan worden bereikt.

in beschouwing worden genomen. Daarom is in de vierde
Nota waterhuishouding de term 'Gewenste Grond- en

- Er moet meer aan monitoring worden gedaan om te kunnen zeggen of

Oppervlaktewaterregime' (GGOR) ingevoerd.

genomen maatregelen het gewenste effect opleveren.
- De subsidiëring van antiverdrogingsprojecten wordt voortgezet. In 1999 en
2000 bestond onduidelijkheid over de beschikbaarheid van GEBEVE-

Alle provincies ondernemen actie omhet GGOR vast te stellen,

subsidie en de datum van inwerkingtreding van de SGB-regeling. Hierdoor is

maar ze doen dat op uiteenlopende wijze. Voor een enkel

stagnatie opgetreden in het starten van nieuwe projecten en dus in de

natuurgebied is al een GGOR vastgesteld. Voor gebiedenmet

voortgang van de verdrogingsbestrijding.

andere functies en voor provincies als geheel wordt nog aan een
GGOR gewerkt.

- In alle provincies vinden activiteiten plaats voor het vaststellen van het
gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GG0R). In 2002 denken

De inhoudelijke methodiek voor het opstellen van een GGOR is

vrijwel alle provincies het GG0R te hebben vastgesteld. De invulling van het

in principe beschikbaar. Maar over de bestuurlijk-juridische
aspecten en de implementatie bestaat nog veel onduidelijkheid.

GG0R verschilt per provincie.
- De landelijke toename van de grondwaterwinning is gestopt. De doelstelling

Om de implementatie te versnellen en te vergemakkelijken is in
opdracht vande CIW in januari 2000 een onderzoeksproject

van het BDIV is daarmee gehaald.

begonnen. Deze studie verkent de opties voor een bestuurlijk-

- Het is nog niet duidelijk of de vermindering met 40 procent van het

juridische verankering van het GGOR o.

grondwatergebruik door de industrie in 2000 zal worden gehaald.

Vastlegging gewenst grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR)
aantal provincies

periode van vastlegging
voor 1 mei 2000

tussen 1 mei 2000 en 2002

vanaf 2003

Vastlegging GGOR in: *)
waterhuishoudingsplan

1

provinciaal omgevingsplan c.a.
onderdeel verdrogingsbestrijding

(1)

(4)

Vastgelegd voor de functies:
natuur

11

landbouw

6

stedelijk gebied

5

bos

4

andere

3

*) Het aantal provincies is meer dan 12 doordat wat voor 1 mei 2000 al is vastgelegd, zal worden herzien; in 1provincie zal de vastlegging in 2002 nog
niet afgerond zijn. De betreffende getallen zijn tussen haakjes geplaatst. Bron: RIZA.
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Verdroogde gebieden:
inventarisatie, actie en herstel
gebieden met hoofdfunctie natuur
zonder maatregelen
gebieden met nevenfunctie natuur
zonder maatregelen
gebieden met hoofd- of nevenfunctie natuur
waarin actie wordt of is ondernomen,
maar nog geen herstel is vastgesteld
(actie=projecten in voorbereiding,
in uitvoering, deels uitgevoerd,of uitgevoerd)
verdroogd gebied, gedeeltelijk hersteld
voorheen verdroogd gebied, inmiddels
volledig hydrologisch hersteld
25% van het totale geïnventariseerde
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Deze kaart is een samenvoeging van vier verschillende kaarten, die samen deel
uitmaken van de Verdrogingskaart 2000. De verdrogingskaart bestaat uit de
'standaardkaart', de 'typekaart', de xherstelkaart' en de 'actiekaart'.
In Water in Beeld zijn deze kaarten gecombineerd. Omwille van de leesbaarheid kunnen
niet alle details worden weergegeven. Op de bijbehorende cd-rom bij Water in Beeld
worden de oorspronkelijke gegevens gepresenteerd, inclusief toelichting O.
Bron: IPO, RIZA
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hierover een notitie op die medio 2000 gereed is. Voordat
deze naar de Tweede Kamer gaat, krijgen belangengroepen de
gelegenheid op de inhoud te reageren.

Stoffenbeleid
Behalve het emissiebeleidis ook het stoffenbeleid van cruciaal
belang voor de waterkwaliteit. Het ministerie van VROM ver
kent momenteel het toekomstigstoffenbeleid met het program
ma Strategie OmgaanMet Stoffen (SOMS). Dit gebeurt in overleg
met andere overheidsinstanties, het bedrijfsleven en maat
schappelijke organisaties. Eind 2000 moet dit programma uit
monden in de strategienotitie 'Beleidsvernieuwing', die aande
Tweede Kamer zal worden aangeboden. Deze notitie volgt vier
sporen: verschuiving van verantwoordelijkheden naar het
bedrijfsleven; invulling van het voorzorgprincipe, wat inhoudt
dat eenstof schadelijk is tot het tegendeelis bewezen; keten
beheer van grondstof- tot afvalfase; en het verbeteren van de
regelgeving. SOMS is vooralgericht op de prioritaire stoffenvan
OSPAR en op 'nieuwe' gevaarlijke stoffen.

'Nieuwe'gevaarlijke stoffen

Emissies

Hormoonontregelende stojfen
De aanwezigheidvan hormoonontregelende stoffenin het
milieu staat volop in de belangstelling. Bekend is dat stoffen als

De afname van emissies uit puntbronnen heeft de afgelopen

PCB's en dioxinen het voortplantingssucces van bijvoorbeeld

twee decennia geleid tot aanzienlijke verbetering van de kwali

zeehonden in de Waddenzee en van het visdiefjein het

teit vanhet Nederlandse oppervlaktewater.In overeenstemming

Haringvliet verminderen. Concentraties van deze stoffenin het

met het NW4-beleid wordt de laatste jaren ook de aanpak van

milieu zijn de laatste tien jaar gelukkig sterk gedaald.

diffuse bronnen steeds concreter en effectiever. De fase van
initiatieven ontwikkelen werkt nu duidelijk door in concrete

De 'nieuwe' verdachte stoffenmet hormoonontregelende eigen

uitvoering. Een belangrijk aandachtspunt bij alle bronnen

schappen zijnnatuurlijke oestrogene stoffen (van mensen en

vormen de emissies van 'nieuwe' stoffen, dat wil zeggen stoffen

vee), synthetische oestrogenen (uit anticonceptiva) en zogenaam

die in de afgelopenjaren meer inde belangstellingzijn

de xeno-oestrogene stoffen (uit industriële producten). In 1999 is

gekomen. Voorbeeldenzijn hormoonontregelende stoffen of

daarom in opdracht vanRijkswaterstaat, het WetterskipFryslan,

legionellabacteriën.

RIVM en RIWA het 'Landelijk Onderzoek oEstrogene Stoffen'

Emissies en waterkwaliteit

groot aantalgespecialiseerde laboratoria. Uit voorbereidend

(LOES) gestart. Het wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat en

Emissies zijn niet de enige belangrijke factor, maar vormen wel

onderzoek van het LOES blijkt dat natuurlijke oestrogene hor

de sleutel tot de waterkwaliteit (ook wel immissie genoemd).De

monen en enkele potentieel verdachte synthetische oestrogene

normstelling en prioritering die met betrekking tot de relatie

stoffen in aantoonbare hoeveelhedenin biologisch gezuiverd

emissie-immissie in de vierde Nota waterhuishouding zijn

stedelijk rioolwater, industrieel afvalwater, en oppervlaktewater

opgenomen, hebben dan ook grote invloed op het emissiebeleid.

voorkomen. Voor oestrogene stoffen zijn in de vierde Nota

In de planperiode tot 2006 moet de waterbeheerder zich inspan

waterhuishouding geen MTR of streefwaarden geformuleerd.

nen om het minimum-kwaliteitsniveau te bereiken. Hij dient
bij het aanpakken vanemissies prioriteit te geven aan situaties

Volgens de Gezondheidsraad is er reden tot bezorgdheid.

waarin de overschrijding van het Maximaal Toelaatbare Risico

Het ministerie van VROM heeft inde zomer van t999 naar

(MTR) het grootst is. Wordt al aan het MTR voldaan, dan geldt

aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer een notitie

de streefwaarde als richtpunt. Veel waterbeheerders zijn druk

'Hormoonontregelende stoffen' opgesteld. Daarin staat dat

bezig emissieplannen voor hun beheersgebied op te stellen of

deze stoffen niet principieel anders benaderddienen te worden

al uit te voeren.

dan andere stoffen die ecotoxicologische effecten kunnen
veroorzaken.

Voor stoffen als lood, chroom en cadmium is op veel locaties het
MTR en soms de streefwaarde albereikt, maar voor andere stof

Legionella bacteriën

fen vaak nog niet. Dit betreft met name bestrijdingsmiddelen,

Sinds de uitbraak in t999 van de veteranenziekte in Noord-

maar ook 'klassieke' stoffen zoals nutriënten,PAK's, en de zware

Holland gaat veel aandacht uit naar het voorkomen van pneumop

metalen koper en zink. De CIW werkt aan een handreiking voor

hila, eenbacterie uit de Legionellagroep, die de besmettingen

de gebiedsgerichte prioritering. Dit document verschijnt naar

blijkt te veroorzaken. Deze bacterie komtnormaliter in onge

verwachting in de tweede helft van 2000. Het zal ook ingaan op

vaarlijke hoeveelheden in het oppervlaktewater voor, maar groeit

de immissietoets, dat is de beoordeling van de gevolgen van een

explosiefin lauw (32-35°C) stilstaand zuurstofhoudend water.

individuele lozing voor de waterkwaliteit.

Verhitting van het water kan de schadelijke bacterie doen

Ook de motie-Augusteijn-Esser, die tijdens de behandeling van

besmetting vindt plaats door inademing. Exploitanten en eige

NW4 in de Tweede kamer in juni 1999 is aangenomen, houdt

naars van collectieve warmwatervoorzieningen en drinkwaterlei

verdwijnen. De bacteriën worden via waterdamp verspreid en

verband met de relatie emissie-immissie. De motie vraagt de

dingnetten zijn sinds begin 2000 verplicht om een risico-analyse

regering tussendoelen te stellen voor de systematiek van MTR en

uit te voeren en maatregelen te nemen omlegionellabacteriën te

streefwaarde, en de tijdpaden daarvoor. Rijkswaterstaat stelt

bestrijden. De regeling is gebaseerd op een wijziging van de

landbouw
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afspoeling van fosfor naar
oppervlaktewater ligt tussen

Bestrijdingsmiddelen

3 en 5 miljoen kilo per jaar.
Op dit moment zijn nauwkeurigei

1990

1997

2005

in oppervlaktewater

529 = aantai

onderzo

schattingen niet mogelijk.

Emissies van stikstof en fosfor in Nederland

ting in 2005 bereikt. Prognoses laten zien dat voor een verdere verbetering van de kwaliteit van

De laatste twee decennia is veel aandacht besteed aan het terugdringen van de

de regionale wateren een forse afname van de landbouwemissies nodig is. De prognose van de

emissies van stikstof en fosfor. Deze stoffen zijn voor een groot deel verant

uit- en afspoeling van fosfor naar oppervlaktewater ligt tussen 3000 en 5000 ton per jaar. Op

woordelijk voor de eutrofe toestand van het oppervlaktewater. De landbouw is

dit moment zijn nauwkeuriger schattingen niet mogelijk.

de grootste binnenlandse bron voor de belasting van het oppervlaktewater.
Vooral de regionale wateren ondervinden de gevolgen. Sinds 1985 is bij de

MTR-overschrijdingen van bestrijdingsmiddelen

industrie en de rioolwaterzuiveringsinrichtingen veel vooruitgang geboekt bij

De concentraties van bestrijdingsmiddelen overschrijden op grote schaal het MTR. Op ruim de

het terugdringen van de emissies. Het aandeel van de industrie in de fosfaatbe

helft van het aantal onderzochte locaties in regionale wateren wordt de norm voor ten minste

lasting neemt verder af doordat twee grote kunstmestbedrijven in Rotterdam

één bestrijdingsmiddel overschreden. Deze situatie is sinds 1992 onveranderd. Dit blijkt uit de

met de productie zijn gestopt (Hydro Agri in 1999 en Kemira Pernis in 2000).

Bestrijdingsmiddelenrapportage over 1997 en 1998 van de CIW, die in juni 2000 verschijnt.

Het verwijderingsrendement van fosfaat bij de zuivering van rioolwater voldoet

Het beeld voor de regionale wateren is ongunstiger dan voor de rijkswateren, doordat de

inmiddels aan de E U-richtlijn. Voor stikstof wordt die situatie naar verwach

regionale wateren direct grenzen aan landbouwgebieden O.

Waterleidingwet. Voor beheersing van het probleem blijkt goed

Landbouw enbestrijdingsmiddelen.

onderhoud van de installaties de beste weg. De keuze voor

De Europese bestrijdingsmiddelenrichtlijn (1991) geeft aan hoe

bestrijden met vrij chloor ofbiociden oogst weinig effect enis

bestrijdingsmiddelen moeten worden beoordeeld voor toelating

met het oog op de waterkwaliteit niet aan tebevelen.

tot de Europese markt. Toetsing aan milieucriteria voor persis

Diffuse bronnen

oppervlaktewater maakt deel uit van de beoordeling. In 1995 is

tentie, uitspoeling naar grondwater en schadelijkheid voor het

De diffuse bronnen liggen in de sfeer van de landbouw, het pro

de Europese bestrijdingsmiddelenrichtlijn opgenomen in de

duceren en verwerken vanbouwmaterialen, de scheepvaart en

Nederlandse wet- en regelgeving. Het toelatingsbeleidheeft

atmosferische depositie.In de afgelopenjaren is voortgang

voor de waterkwaliteit als doel overschrijdingen van het MTR te

geboekt met de sectorgerichte aanpak van diffuse bronnen. Zo is

voorkomen. Voor 42 middelen is toen de toelating tijdelijk ver

er nu een verbod op het gebruik van houtverduurzamingsmid-

lengd, met de afspraak dat ze voor 2000 zouden worden getoetst.

delen (creosootolie en wolmanzout) voor hout dat gebruikt

Bij herbeoordelingdoor het College voor de Toelating van

wordt in water, enkele landbouwbestrijdingsmiddelen,koper-

Bestrijdings-middelen (CTB) bleken 23 van de 42 middelenniet

houdende aangroeiwerende verven in de recreatievaart, en van

aan de criteria te voldoen. Hevige protesten van de landbouw

organotinverbindingen voor alle schepen kleiner dan 25 meter.

sector hebben er toe geleid dat vanwege 'landbouwkundige

De bouwsector zoekt naar minder milieubelastende bouw-

onmisbaarheid' voor zeven middelenopnieuw een tijdelijke

metalen.

uitzondering is gemaakt.Dit geeft de sector iets meer tijd om

Er is ook aanleiding tot zorg. De belasting van het oppervlakte

MTR niet wordt gehaald.

alsnog alternatieven te vinden. Het uitstel betekent weldat het

water door de landbouw en - in mindere mate - het verkeer, daalt
maar matig. Ook de bijdrage via delucht ende grote rivieren uit

Landbouw enmestbeleid

het buitenland baart zorgen. Een voorbeeld van dit laatste is de

Eutrofiëring is nog steeds een omvangrijk waterkwaliteitspro

aanvoer van diuron, een middel om onkruid op verhardingen te

bleem. Het wordt voor een groot deel veroorzaakt door emissies

bestrijden. Sinds 1 juni 1999 is de toepassing van diuron in

van stikstof en fosfaat uit de landbouw,rechtstreeks en via de

Nederland verboden, onder meer omdat te hoge gehalteneen

bodem. Sinds 1995 onderhandelt de regeringmet zowelde doel

probleem kunnen vormen voor de inname van oppervlaktewater

groep als de EU over aanscherping en wijzigingvan het mest

voor de drinkwaterbereiding. In het Maaswater dat Nederland

beleid. Doel van het EU-beleid is een grondwaterkwaliteit van

binnenkomt, worden echter noghoge gehaltes aangetroffen.

maximaal 50 mg nitraat per liter.De Europese Commissielaat

Nederland heeft deInternationale Commissie voor de

niet veelruimte om af te wijken van deze norm, die is vastgelegd

Bescherming van de Maas (ICBM) daarom gevraagd een

in de Europese nitraatrichtlijn. Nederland moet daaromvoor

beperking van het gebruik van diuron in de Maasoeverstaten

2003 extra maatregelennemen om het mestbeleid in overeen

te stimuleren.

stemming met derichtlijn bij te stellen.Aan de vormgeving van
de kabinetsvoorstellen in de wetgeving wordt hard gewerkt.

Innovatie bouwmaterialen

Scheepvaart

Corrosie en afspoeling van de bouwmetalen zink, koper en lood dragen bij aan de

Scheepvaart vormt een belangrijke diffuse emissiebron voor de

emissies naar het oppervlaktewater. In september 1999 hebben de producenten van

rijkswateren. Op grotere regionale wateren veroorzaakt ook de

metalen bouwproducten in een brief aan de minister van VROM laten weten bereid te

recreatievaart eendeel van de emissies. Een belangrijke emissie

zijn producten te ontwikkelen die minder milieubelastend zijn. De brief en bijgevoeg

bron zijn de coatings en de aangroeiwerende middelen op

de projectplannen zijn de eerste resultaten van besprekingen die industrie en over

scheepshuiden. Het recente verbod op koperhoudende vervenin

heid het afgelopen jaar hebben gevoerd. Het gaat om vier typen producten, te weten

de recreatievaart resulteert in een reductie van 14 procent van de

koperen waterleidingen, bladzink, bladlood en thermisch verzinkt staal. De te ontwik

totale binnenlandse koperbelasting. Een andere belangrijke stap

kelen producten zullen, afhankelijk van het type, zo'n 30 tot 100 procent lagere emis

voorwaarts is de resolutie van de IMO (Internationale Maritieme

sies kennen dan de huidige. De projecten worden binnen vijf jaar uitgevoerd. Voor

Organisatie) omper 1januari 2003 te komen tot eeninternatio

koper en lood worden al eerder resultaten verwacht. Voor het milieu is deze innovatie

naal verbod om organotinverbindingen aan te brengen op

een lange-termijninvestering: een gunstig effect op de waterkwaliteit treedt pas op

zeeschepen. Vijfjaar later mag dit aangroeiwerende middel zelfs

als de nieuwe bouwmaterialen op grote schaal worden toegepast.

niet meer op rompen worden aangetroffen. Aldus wordt

Met de plannen zijn hoge kosten gemoeid. Zo kost het ontwikkelen van een coating

uitvoering gegeven aaneen actiepunt vande vierde

voor bladzink zeker 20 miljoen gulden. De plannen zullen in overleg met de overheid

Noordzeeconferentie enaan het corresponderende actiepunt

worden uitgevoerd. Over de wijze waarop zijn afspraken gemaakt. De minister van

van de voortgangsnota Scheepvaart en Milieu.

VROM heeft, in overleg met zijn collega's van V&W en EZ, de producenten laten
weten het initiatief toe te juichen en aangeboden waar mogelijk te faciliteren, bij

Nederland heeft begin2000 het Scheepsafvalstoffenverdrag

voorbeeld met subsidieregelingen van het ministerie van EZ.

bekrachtigd. Het besluit kan op zijn vroegst in werking treden in
2001 als alle deelnemende landen het verdraghebben geratifi
ceerd. Als voorbereiding op dit verdrag is een voorzieningenbeleid voor de binnenscheepvaart in ontwikkeling.
Voorzieningen zullen moeten wordengetroffen voor afgifte en

Kern van de plannen is de invoering van een stelsel vanmest-

inname van scheepsafvalstoffen, maar ook voor alle opslag- en

afzetcontracten waarbij het houden van dieren verbonden wordt

overslagactiviteiten op ennabij oppervlaktewater o.

aan demogelijkheden die het bedrijfheeft voor een verantwoor
de afzet. Daarnaast blij ft het MINAS (Mineralen Aangifte

Industrie

Systeem) bestaan, zij het in enigszins gewijzigde vorm.

Meer en meer beschouwt het bedrijfsleven milieuzorg als inte
graal onderdeel van het bedrijfsbelang. De rol van de overheid

Landbouw en zware metalen

verandert hierdoor.Bedrijven worden nu aangesproken op de

Uit onderzoek voor de Internationale Rijncommissie is gebleken

eigen verantwoordelijkheid.De nieuwe aanpak heeft bijvoor

dat uit- en afspoeling van landbouwgronden een significante

beeld geleid tot minder gedetailleerde vergunningen op hoofd

bijdrage aan de belasting van het oppervlaktewater met zware

zaken, wat meer mogelijkheden tot flexibiliteit in de bedrijfs

metalen kunnen leveren. Het RIZA voert samen met enkele

voering biedt.

waterschappen onderzoek uit om dit nader te kwantificeren.
In de praktijk blijkt het voor de overheid toch moeilijk te zijn

Corrosie van zinken bouwmaterialen

om haar nieuwe rol in te vullen. De juridische aspecten van de

Over de omvangvan de diffuse emissie door corrosie van zink dat

vergunningverlening nieuwe stijl zijn niet altijd duidelijk. Om

aan de atmosfeer is blootgesteld (bijvoorbeeld in dakgoten of

het veranderingsproces te faciliteren hebben de ministeries van

vangrails), heeft jarenlang onzekerheid en discussie bestaan.

VROM en V&W de wegwijzer 'Vergunning op Hoofdzaken,

Daarom vroegen Rijkswaterstaat en de StichtingDuurzaam

Vergunningverlening op Maat' uitgebracht. Hierin staat uitge

Bouwmetaal (die als doelheeft het geven van informatie over de

breid hoe een vergunning op hoofdzakener uit zou kunnen

toepassingen vanzink, koper en lood in de bouw) TNO studie te

zien, compleet met (juridische) voorbeelden.

doen naar deze emissies. De conclusie luidt dat de afspoeling van
zink minder dande helft is van wat tot nog toe werd aangeno

Wvo-enquête Rijkswateren

men. Op enkele punten is nader onderzoek gewenst, onder

In 1999 hebben de 10 regionale directies van Rijkswaterstaat 286

andere om tot eensluitende verklaring te komen voor de

Wvo-vergunningen op aanvraag verleend ofgewijzigd; in 1998

hoeveelheid zink die in rioolwater wordt aangetroffen.

waren dat er 290 O. Bij 143 Wvo-vergunningen (50 procent) heeft
zich een termijnoverschrijding voorgedaan bij het verzenden
van de ontwerpbeschikking.Bij het nemen van de definitieve
beschikking werd in 100 gevallen(35 procent) de termijnover

Conclusies
- Naar verwachting voldoen de Nederlandse rioolwaterzuiveringsinrichtingen in

schreden. In 1998 waren deze percentages iets hoger: 53 procent
en respectievelijk 46procent.

2005 aan de eisen die de EU stelt voor de reductie van stikstof en fosfor uit
industriële en communale puntbronnen.
- In de landbouwsector zijn extra maatregelen nodig om de emissies substantieel

Wvo-enquête Regionale wateren
De 29 waterschappen die bevoegd zijn in het kader van de Wvo

terug te dringen en aan de eisen van de Europese Nitraatrichtlijn te voldoen.

stellen ook een verslag op over de Wvo-vergunningverleningen -

- Landbouwemissies veroorzaken nog steeds te hoge concentraties bestrijdings

handhaving o. Uit het verslagvan 1999 blijkt dat 21 waterschap

middelen in het oppervlaktewater. Het aantal locaties waar het MTR wordt
overschreden, is sinds 1992 niet veranderd.
- Het terugdringen van zogeheten 'nieuwe', nog niet in de normering opgenomen

pen samen 1620 vergunningen hebben verleend. In 18 procent
van de gevallenheeft zich een termijnoverschrijdingvoorgedaan
bij het verzenden van de ontwerpbeschikking. Bij het nemen van

stoffen, zoals hormoonontregelende stoffen, heeft in het beleid een toenemende

de definitievebeschikking werd de termijnin 14 procent van de

aandacht.

gevallen overschreden.

Meer kwantitatieve informatie over de vergunningverlening en
de handhaving van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
staat op de cd-rom o.

Sanering Ketelmeer van start

De sanering van de oostelijke helft van het Ketelmeer is aan
besteed en in april 2000gegund. Vanafde zomer 2000 wordt

6 miljoen m3 ernstig vervuilde waterbodemgesaneerd. Zandrijke
baggerspecie zal eerst van de zandfractie worden ontdaan. Het
zand kan worden hergebruikt. De onbruikbare slibrijke restfractie zal worden opgeslagen indepot IJsseloog. De sanering zal
in 2002/2003 gereed zijn.

Verwerking van baggerspecie
De maatschappelijke enpolitieke druk om na te gaan of groot
schalige verwerking van baggerspecie economisch haalbaar is, is
afgelopen jaren toegenomen. Deze druk hangt samenmet de
stagnatie in de aanleg van depots, maar ook met de luidere roep
om grootschalige verwerking door marktpartijen.In november
1999 is in de Tweede Kamer een discussie gevoerd over de moge
lijkheden tot grootschalige inzet van verwerkingstechnieken
voor verontreinigde baggerspecie. De staatssecretaris van Verkeer
en Waterstaat heeft positief gereageerd op de motie-Herrebrugh,
die vraagt om een grootschalige praktijkproef Zij zegde toe met
aanbieders van verwerkingsmethoden in overleg te treden om te
vernemen onder welke voorwaarden zij bereid zijn structureel

Waterbodems

tot grootschalige verwerking over te gaan.
Het onderzoek naar de mogelijkheden voor grootschalige
verwerking van baggerspecie is ingepast binnen het

Het waterbodembeleidis er voor de korte termijn op gericht om

Tienjarenscenario waterbodem. De resultaten van het overleg

zo efficiënt en milieuverantwoord mogelijk om te gaan met

met de baggerverwerkingsbranche zullenin de zomer van 2000

verontreinigde baggerspecie. Op middellange termijn zal, dank

bekend zijn.

zij de aanpak van de vervuilingsbronnen, de baggerspecie die
vrijkomt bij onderhoud van oppervlaktewateren, weer als waar
devolle grondstofbenut kunnen worden.
Sanering van ernstigvervuilde waterbodems is binnen een

Stagnatie bij de aanleg van depots

termijn van vijfentwintig tot veertig jaar voorzien. Voor de

Ais baggerspecie niet duurzaam kan worden verspreid, nuttig toegepast of ver

grootschalige gebieds- en functiegerichte aanpak van diffuus

werkt, is storten de resterende oplossing. In de vierde Nota waterhuishouding is

verontreinigd sediment in het rivierengebied is het concept van

daarom de aanleg van enkele grootschalige depots in het vooruitricht gesteld. De

actief bodembeheer geformuleerd.

praktijk biijkt evenwel weerbarstig. Telkens terugkerend bezwaren zijn het ruimte
beslag en de negatieve landschappelijke gevolgen van een depot. Vaak speelt ook

Tienjarenscenario waterbodem in gang gezet

de vrees dat depots onvoldoende worden geïsoleerd en daarmee een verontreini

In 1999 is een begin gemaakt met het in de vierde Nota water

gingsbron vormen voor de omgeving. Ook de verwachte aantasting van bestaande

huishouding aangekondigde Tienjarenscenario waterbodem.

functies stuit op bezwaren. Het gaat dan om de overlast voor bewoners tijdens het

Alle bij het waterbodemvraagstuk betrokken overheden werken

vullen van een depot of om vermindering van recreatieve en natuurwaarden.

samen aande aanpak vanhet achterstallig onderhoud en de
waterbodemsanering. Zij streven naar een integrale aanpak van
de programmering en een gemeenschappelijke prioriteitstelling.
Ook samenwerkingbij de planning van de stort- en verwer

Waterbodemproblematiek binnen de bebouwde kom

kingscapaciteit voor vrijkomendebaggerspecie, die niet direct is

Binnen de bebouwde kom is sprake van een achterstandin het

toe te passen ofte verspreiden, heeft de volle aandacht. De uit

baggeren. Over de precieze omvang bestaat onduidelijkheid. In

voering van het Tienjarenscenario valt of staat met het vinden

de vierde Nota waterhuishoudingis voor het inhalen van deze

van regionale oplossingen.De provincies voeren daarom de

achterstand beleid aangekondigd. Het Rijk stelt daarvoor in de

regie. De eerste werkzaamheden zijn gericht op het actualiseren

lopende kabinetsperiode een bedrag van 15 miljoengulden

van de gegevens over de omvangvan de waterbodemproble-

beschikbaar.

matiek.

Overleg tussen betrokken overheden heeft geleid tot een subsi

Een tweedebelangrijke activiteit binnen de regiogroepen van het

dieregeling voor het opstellen van baggerplannen in bebouwd

Tienjarenscenario is het ontwikkelen van een beperkt aantal

gebied. De regeling stelt gemeenten en waterschappen een rijks

bestemmingsscenario's. Per regio wordt in kaart gebracht hoe

bijdrage van 50 procent, met eenmaximum van 200.000 gulden,

met de verontreinigde baggerspecie kan worden omgegaan. Een

in de kostenvan het opstellen van baggerplannen in het vooruit

analyse van deze regionale gegevens op nationale schaalmoet

zicht. De baggerplannen vergroten het inzicht in de waterbo

duidelijk maken wat verwijdering van baggerspecie belemmert

demproblematiek in de bebouwde kom. Zij vormen daarnaast

én waarom dat niet binnen de bestaande randvoorwaarden is op

een concreet aangrijpingspunt voor de aanpak van deze knel

te lossen. De uitkomsten vormen de basis voor een uitvoerings

punten in het uitvoeringsprogramma ter besteding van de in de

programma waarvoor de extramiddelen uit de vierde Nota

NW4 toegezegde extra middelen voor de periode 2003-2010. De

waterhuishouding (485 miljoen gulden in de periode 2003-2010)

regeling moet vooral ook leiden tot een goede samenwerking

worden aangesproken. Het uitvoeringsprogramma moet eind

tussen gemeenten, waterschappenen vaarwegbeheerders, gelet

2001 beschikbaar zijn.

op hun verschillende taken en verantwoordelijkheden, als het
gaat omhet baggeren in bebouwd gebied. De subsidieregeling is
op 1januari 2000 inwerking getreden en geldt tot en met 2002.

Kwaliteit zwevend stof Rijkswateren
PERCENTAGE PROBLEEMSTOFFEN

_
_

klasse O tot 2
schoon tot matig
verontreinigd

_

klasse 3
ernstig
verontreinigd
klasse 4
zeer ernstig
verontreinigd

Verwachte stortcapaciteit baggerspecie 1998-2005

De kwaliteit van het zwevend stof en dus van nieuw gevormde waterbodems verbetert over
het algemeen trendmatig. Er zijn echter nog steeds probleemstoffen, met name sommige

Actief bodembeheer rivierbed nu gebiedsgericht

zware metalen (cadmium, zink en koper) en organische microverontreinigingen (vooral

Projecten waarbij ruimte voor de rivier wordt gecreërd, gaan

PAK's). De afnamen van de concentraties lijkt de laatste jaren bij de meeste probleem-

samen met de verplaatsing van veel bodemmateriaal. Niet aldit

stoffen echter te stagneren. Het aantal klassevierlocaties verontreinigd met zink, één van

materiaal is bruikbaar als bouwstof! Een groot deel van de bodem

de grootste probleemstoffen, vertoont nog steeds een dalende trend.

is ernstig vorontreinigd en valt onder de saneringsregeling van
de Wet bodembescherming. Het volledig saneren vande uiter
waarden is, gezien de omvang, niet mogelijk en ook niet doelma
tig. Voor zover het diffuse verontreinigingbetreft is de oplossing
gelegen in het opnieuw toepassen of bergen van het uiterwaard
materiaal binnen het riviersysteem, zoals verwoord in de lande

Sanering vijf beken Twenthe

lijke notitie 'Actiefbodembeheer rivierbed' (ABR). Daarbij staat

In 1999 is de sanering van verontreinigde waterbodems, hermen en taluds van vijf

het verminderen van risico's voor mens enmilieu centraal.

Twentse watergangen afgerond. Het gaat om de Omloopleiding, de Woolderbinnen-

De notitie ABR is regionaal uitgewerkt voor de Rijntakken, de

beek, de Oelerbeek, de Azelerbeek en de Twickeiervaart, met een totale lengte van

Lek en het Maasdal. De uitwerking voor de Lek is beperkt geble

25 kilometer. Ze vormden het kerngebied van kwikverontreiniging in het stroomge

ven tot een saneringsvisie die primair bedoeld is om de besluit

bied van de Reg^OKij controle van de gesaneerde watergangen is gebleken dat

vorming op basis van de Wet bodembescherming te stroomlij

de sanering, met uitzondering van enkele beperkte restverontreinigingen, aan de

nen. De reden is dat de Lek geen fysieke ruimte biedt voor het

doelstelling heeft voldaan. Wet zijn de hoeveelheden verwijderd sediment aanzien

bergen van sedimentoverschotten. Voor Rijntakken en Maasdal

lijk hoger dan geraamd. Slibhoudende lagen bleken dikker dan verwacht en water

zijn ontwerp-beleidsregels uitgewerkt.Inmiddels is vast komen

gangen soms breder dan op grond san schematische uitgangspunten was veronder

te staan dat de ontwerpregels een aanpassing van het provinciaal

steld. Daardoor duurde de sanering enige maanden langer dan gepland. Ook was het

afvalstoffenbeleid inhouden. Dat betekent dat de regels pas na

verwijderde materiaal ernstiger verontreinigd dan verwacht, zonder dat daar een

het doorlopen van een MER-procedure kunnen worden vastge-

aanwijsbare verklaring voor is. De sanering heeft 17 miljoen gulden gekost. Getracht

sted en grootschalig toegepast. Voortuitlopend daarop kan op

wordt de kosten op de vervuiler te verhalen. In afwachting daarvan is de sanering

basis van de landelijke notitie ABR ervaring worden opgedaan

met rijksmiddelen en geld van het waterschap bekostigd.

met actiefbodembeheer.

In het proefproject Swalmen-Beesel wordt actiefbodembeheer
in de praktijk gebracht, als voorbereiding op de grootschalige
uitvoering van het project Zandmaas/Maasroute. In het proef

Conclusies
- De saneringsoperatie komt op gang; in regionale wateren zijn de eerste

project wordt de Maas over een lengte van 4,5 kilometer 30 meter
verbreed. De afgegraven grond wordt direct door een drijvende

waterbodemsaneringen afgerond; de grootschalige sanering van het

verwerkingsinstallatie gescheiden en in een binnenschip gestort.

Ketelmeer vindt vanaf de zomer van 2000 plaats. De stagnatie in de

Circa 1miljoen m3 delfstoffen en0,5 miljoenm3 onverkoopbare

voorbereidingen voor nieuwe depots kan op termijn de voortgang in de

grond wordt per schip afgevoerd. Met een groot deel van de

saneringen belemmeren.

onverkoopbare grond wordt deRijkelse Bernden, eenpiassen-

- Met actief bodembeheer wordt dankzij gebiedsgerichte uitwerkingen en
proefprojecten steeds meer ervaring opgedaan. Vaststelling en
grootschalige toepassing van ontwikkelde beleidsregels kan echter pas na
het doorlopen van de voorgeschreven MER-procedure plaatsvinden.
- Het in gang gezette Tienjarenscenario waterbodem vormt een belangrijk
kader om tot een bestuurlijk eensgezinde invulling van de term 'effectief en
milieuverantwoord waterbodembeleid' te komen.
- Het openstellen van een subsidieregeling voor baggerplannen in bebouwd
gebied moet leiden tot vergroting van het inzicht in de baggerproblematiek
in de bebouwde kom.
- De kwaliteit van het zwevend stof verbetert langzaam, maar is op
verschillende plaatsen nog onvoldoende. Probleemstoffen zijn onder meer
cadmium, koper, zink, PAK's en organochloorbestrijdingsmiddelen.

gebied in Beesel, ondieper gemaakt. Zo kaneen nieuw natuur
gebied ontstaan.

zelfsprekend aan te passen aan de eisen van het maatschappelijk
ruimtegebruik is verlaten. De Startnota doet ferme uitspraken
over het reserveren van ruimte voor het waterbeheer. Deze trend
breuk blijkt het duidelijkst uit beleidsuitgangspunten die aan
geven dat bepaalde vormen van grondgebruik moetenworden
aangepast ofzelfs herschikt op basis van de eigenschappen van de
watersystemen.

Het lijkt er op dat de nieuwe kijk op de relatie tussen water en
ruimte het aanzien vanNederland drastisch zalgaan veranderen.
Een aanwijzing is te vindenin het in 1999 verschenen rapport
Ruimte voor Veerkrachtig Water van het ministerie van Verkeer
en Waterstaat. Dit is een van de eerste aanzetten om vanuit het
waterbeheer ruimtelijke wensen aan de orde te stellen.
Ruimtelijke claims, mogelijkheden en ideeën zijn per watersys
teem in kaart gebracht, inclusief de voorstellen voor een mogelij
ke aanpak. De indeling van watersystemen komt overeen met de
indeling in NW4, dus: stedelijke watersystemen, nattehart,
regionale wateren, grote rivieren, zuidelijke delta en kust. De
regionale wateren zijn voor hoog en laag Nederland afzonderlijk
benaderd. Het resultaat is een ambitieus programma waarin vrij
wel alle delen van het landzijn betrokken. In hoog-Nederland

Water en ruimte

wordt ruimte gevraagd voor het vasthouden van water in de
bodem ofin herstelde beeksystemen. In de polders van laagNederland zal dat via berging en buffering moeten gebeuren. De

De vierde Nota waterhuishouding vestigt de aandacht op de

grote rivieren kunnen volgens het rapport meer ruimte krijgen

behoefte aan ruimte voor water. Dat heeft op de eerste plaats te

door dijken te verleggen en gebieden te reserveren die tijdelijk

maken met veiligheidvoor overstroming. Er is in toenemende

(gecontroleerd) moetenkunnen overstromen. Het waterpeil van

mate ruimte nodig voor het bergen van overvloedige neerslagen

het IJsselmeer zal sterker variëren. Langs de kust moet ruimte

voor het afvlakken vande hoger wordende pieken in de wateraf

worden gereserveerd voor het herstel van de getijdenwerking, de

voer van de grote rivieren. Daarnaast is ook ruimte nodig voor

verbreding van de kustzone of het herstel van estuariene over

het hydrologischen ecologisch herstel en intact houden van

gangszones.

watersystemen. Dat is een eerste voorwaarde voor de bestrijding
van verdrogingen het behoud, herstel ofde ontwikkeling van

Ruimte voor water op de kaart gezet

natuur en landschap. In NW4 zijn voor het beleid op het thema

Tegen de achtergrond van de hiervoor geschetste water-ruimte

'water en ruimte' echter geen specifieke actiepunten geformu

vraagstukken is het voorjaar van 2000 van groot belang geweest.

leerd. Het begrip 'ruimte voor water' is in die zin vergelijkbaar

Eerst presenteerde het IPO haar waterbergingskansenkaart als

met het concept 'integraal waterbeheer'uit de derdeNota

inbreng voor de vijfde Nota over de ruimtelijke ordening en

waterhuishouding. Het is een veelomvattende wijze van benade

de Commissie Waterbeheer 21e eeuw. Deze inspanning is

ren die doorwerkt in vrijwel alle beleidsvelden. Het succes daar

bedoeld om gebieden aan te geven die geschikt zijnom water te

van staat ofvalt met de wijze waarop er op alle niveaus van het

bergen in verband met de regionale wateroverlast. Het is een

waterbeheer enbij alle betrokken departementen mee wordt
omgegaan. De aandacht voor ruimte en water die uit deze voort
gangsrapportage blijkt, wijst op een ontwikkeling in de goede
richting.

Meervoudig ruimtegebruik

Het thema 'water en ruimte' is betrekkelijk jong. De beleids

Ruimte voor water betekent meer dan het aanwijzen van een groter areaal »oor

doelen en taakstellingen moeten nog duidelijk in beeld worden

waterhuishoudkundige doelen. Dat blijkt al uit de »oorbereiding van de vijfde

gebracht. Hetzelfde geldt voor de uitwerking en de vraag wie

Nota over de ruimtelijke ordening. In veel gevallen gaan de ruimtelijke claims voor

precies waarvoor verantwoordelijk is. Eén van de eerste beleids

water samen met andere vormen van grondgebruik. Het bestaande grondgebruik

documenten op nationaal niveau waaruit kan blijken of'water

blijft - afhankelijk van de specifieke lokale toestand - gehandhaafd, of er ont

en ruimte' al de status van volwaardigbeleidsveld heeft, is de

staan perspectieven voor een combinatie met nieuwe vormen van gébruik. Kortom,

vijfde Nota over de ruimtelijke ordening die momenteel in

er zal vrijwel altijd sprake zijn van meervoudig ruimtegebruik.

voorbereiding is.

De aandacht voor meervoudig ruimtegebruik is niet nieuw, ook niet in relatie tot

Water in de vijfde Nota over de ruimtelijke ordening

combinatie van rivierbeheer, natuurontwikkeling, delfstoffenwinning en open

Inde aanloop tot de vijfde Nota over de ruimtelijke ordening is

luchtrecreatie. Dit heeft in de uiterwaarden van de grote rivieren een scala aan

het waterbeheer. Sinds het plan Ooievaar uit 1986 is aandacht besteed aan de

een brede discussie op ganggekomen over de toekomstige

ontwikkelingsprojecten opgeleverd.

inrichting van Nederland. De plaats en betekenis van de verschil

Een nieuwe trend in het meervoudig ruimtegebruik is de verschuiving van de aan

lende watersystemen hebben daarin prominent aandacht

dacht naar de binnendijkse gebieden. Juist daar liggen grote kansen. Tijdelijke

gekregen. Hieruit valt op te maken dat het NW4-signaal 'ruimte

opslag van water bijvoorbeeld valt te combineren met landbouwkundig gebruik.

voor water' binnen de kringen waar ruimtelijk beleid wordt

Er zijn al ideeSH geschetst voor groene rivieren die het opvangen van hoogwater-

ontwikkeld op waarde is geschat.

pieken combineren met ecologische en recreatieve kwaliteiten. Onder bepaalde
voorwaarden zijn dergelijke gebieden ook een aantrekkelijk woonmilleu.

De Startnota ruimtelijke ordening 1999, die aan de vijfde Nota
over de ruimtelijke ordening is voorafgegaan, markeert een
trendbreuk in de verhouding tussen ruimtelijke ordening en
waterbeheer. De gegroeide praktijk om watersystemen als van
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Water als ordenend principe
Het uitgangspunt 'ruimte voor water' in het waterbeheer,
is onlosmakelijk verbonden met het adagium 'water als
ordenend principe'. Het mag echter niet bij een motto
blijven als onze watersystemen werkelijk een leidende
rol moeten krijgen bij de ruimtelijke inrichting van
Nederland. Dan moet het beginsel doorwerken in
beleidsdoelen. De Rijksplanologische Dienst heeft
op dit terrein baanbrekend werk verricht. Zo is al een
staalkaart van voorbeeldprojecten en mogelijke benade
ringswijzen te vinden in publicaties als 'Plannen met
Stromen'en'Ruimtelijke Ordening op Waterbasis',
beide uit 1996. Een eenduidige en op de beleidspraktijk
belangrijke aanzet voor discussie enbeleidsvoorbereiding,

toegesneden methode om het beginsel tot een sturend instru

waarbij de vraag centraal staat of deze geschikte gronden ook

ment te maken is evenwel nog niet gevonden. Het is goed

feitelijk voor waterberging beschikbaar zullen kunnen zijn.

mogelijk dat de EU Kaderrichtlijn Water met de daarin

De waterbergingskansenkaart is een variant van de water-

krachtig verankerde stroomgebiedbenadering, een stimu

kansenkaarten, waarmee waterbeheerders enprovincies

lans zal zijn voor de uitwerking van de ordenende werking

bezig zijn. Diverse provincies, waaronder Noord- en ZuidHolland, hebben een handleiding waterkansenkaart geschreven

van water.
De kaart hierboven is de 'Waterkaart van Nederland', een samen

ten behoeve vande waterbeheerders.

voeging van een aantal kaarten en ruimtelijke claims, zoals de water

In verband met de hoogwaterbescherming presenteerde de

bergingskansenkaart van het IPO en de kaart'Ruimtelijke reserveringen

staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat eveneens in februari

ten behoeve van hoogwaterbescherming'. Er is onderscheid gemaakt tus

2000 de discussienotitie Ruimte voor de Rivier met de daarbij

sen ruimte voor de zee, ruimte voor de rivier en ruimte voor regenwater.

behorende kaart 'Ruimtelijke reserveringen ten behoeve van

De 'Waterkaart van Nederland' laat zien dat op het snijvlak van water

hoogwaterbescherming'. Op deze kaart heeft de staatssecretaris

beheer en ruimtelijke ordening een omvangrijke taak wacht. De globale

zoekgebieden en andere maatregelen aangegeven om het hoofd

voorstellen in de vijfde Nota moeten immers uitmonden in uitvoerbare

te bieden aan het gevaar voor overstroming.In het vervolgtra

inrichtingsplannen. Van essentiële betekenis daarbij zijn betrokkenheid

ject zalmoeten worden onderzocht welke van de zoekgebieden

en draagvlak onder burgers en bestuurders van de betreffende gebieden.

ook daadwerkelijk beschikbaar kunnenzijn. Ook deze discus
sienotitie is bedoeldals inbrengin het traject van de vijfde Nota
over de ruimtelijke ordening en het werk van de Commissie
Waterbeheer 21e eeuw.

Nieuwe condities door waterplanning:
introductie van de tussenboezem

Een veelbelovende aanzet voor de praktische uitwerking van 'water als
ordenend principe' is te vinden in het planproces voor het gebied Leiden-HaarlemAmsterdam. Daar moet ruimte worden gevonden voor nieuwe woningen en
bedrijfsterreinen.
Gelijktijdig vragen fundamentele problemen rond waterhuishouding en mobiliteit
om een oplossing. Het resultaat is het regionaal plan 'De Driehoek in Beeld'. Een
nieuwe waterhuishoudkundige structuur vormt de basis voor de herinrichtingsvoor
stellen. Ook de keuze voor nieuwe woon- en bedrijvengebieden is er van afgeleid.
Het plan is opgesteld in opdracht van het rijk, de provincies Noord- en ZuidHolland, het Hoogheemraadschap Rijnland en de gemeenten Haarlem, Leiden,
Amsterdam en Haarlemmermeer. De acht bestuurlijke partners hebben alle het
algemene uitgangspunt onderschreven. Zij zullen de resultaten van de studie
gebruiken als bouwstenen voor nog op te stellen streek- en bestemmingsplannen.

Diverse vormen van tussenboezem, naast de bestaande
Water als ordenend principe, een toepassing

boezem, als hydrologische oplossing en als extra vestigings

De planstudie 'De Driehoek in Beeld' verkent de inrichtingsmogelijkheden van

mogelijkheid voor andere functies

het gebied Leiden-Haarlem-Amsterdam voor de termijn 2010 tot 2030.
Bijzonder in het project is de gekozen werkmethodiek: de 'Lagen-benadering'
waarmee water als ordenend principe is uitgewerkt. De ruimtelijke planvorming
richt zich op drie vlagen'. Het watersysteem is het fundament dat de toekomst
van het gebied bepaalt. Daarop volgt de laag van de infrastructuur. Samen
bepalen deze twee de condities voor de derde laag: die van het grondgebruik

boezem, bestaand

waarin ruimte wordt gezocht voor woningen, bedrijventerreinen, landbouw.
De Magen-benadering' breekt met de traditionele werkwijze in de ruimtelijke
ordening die uitging van het zoeken naar geschikte locaties voor de verschillen
de vormen van grondgebruik.
Het project schetst twee ontwerpen voor het gebied: 'Stadslandschap' en
'Landschapsstad'. Ze verschillen in locaties en dichtheden van de woningbouw

tussenboezem naast boezem

en in de invulling van de groenstructuur. Beide hebben als basis hetzelfde voor
stel voor de waterhuishouding. Het centrale element daarin is de introductie
van een 'tussenboezem'. Een nieuw boezemsysteem waarin water kan worden
opgevangen, maar waarmee ook zoet water van goede kwaliteit kan worden
aangeleverd.

Het systeem van de 'tussenboezem' is een aanvulling op de bestaande water-

bovenland als tussenboezem

huishoudkundige structuur. Gescheiden van de bestaande boezems (rechts)
voert de tussenboezem water van goede kwaliteit aan voor landbouw- of
natuurgebieden. De tussenboezem vergroot de mogelijkheden voor retentie
van neerslag, maar vormt tegelijkertijd een aantrekkelijk vestigingsmilieu
voor andere functies (recreatie, wonen, ecologische verbinding).

in knelpuntsituaties: tussenboezem achterlangs of onderdoor

basiswaterkwaliteit

•

schoonwaterkwaliteit

•

Conclusie
- De beleidslijn uit de vierde Nota waterhuishouding omtrent 'ruimte voor
water' heeft een gewillig oor gevonden in de ruimtelijke ordening. Water is
één van de voornaamste thema's in de Vijfde Nota over de ruimtelijke
ordening. Ook op regionaal niveau zijn de eerste initiatieven genomen.
Niettemin staat 'water en ruimte' als beleidsveld nog in de kinderschoenen.
De uitwerking en doorwerking in de dagelijkse beleidspraktijk vergen een
forse inspanning. Cruciaal is dat overheden en instanties hun samenwerking
intensiveren en op zoek gaan naar mogelijkheden om de inspanningen voor
het 'nieuwe waterbeheer' te koppelen aan andere beleidsterreinen. Die
samenwerking geeft de beste kansen voor een efficiënte benutting van de
beschikbare middelen en biedt perspectieven voor het realiseren van
meervoudige doelstellingen.

Rijnoeverstaten (Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland
en Nederland) creëerden hiermee een gemeenschappelijk forum
om oplossingen te zoeken voor de problemen met de vervuiling
van de Rijn.In 2000 viert de IRC haar vijftigste verjaardag O.
In april 1999 is een nieuw Rijnverdrag ondertekend, dat zich niet
langer exclusiefop de bestrijding van de vervuilingricht. Ook de
bescherming van planten, dieren en biodiversiteit en de geïnte
greerde voorzorgs- en beschermingsmaatregelen tegenhoog
water, waarbij rekening wordt gehouden met ecologische rand
voorwaarden, zijnin het verdragopgenomen. Bovendien zijn
afspraken gemaakt over toepassing van het voorzorgsbeginsel,
bestrijding aan debron, het principe 'de vervuiler betaalt' enhet
preventie- en compensatiebeginsel.
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Uit onderzoeken blijkt dat de waterkwaliteit van de Rijn in de
afgelopen decennia zeer sterk is verbeterd.De lozingen van
milieugevaarlijke stoffen, met name uit puntbronnen, zijn dras
tisch verminderd. Maar het ecologisch herstel van de rivier heeft
nog een lange wegte gaan. Debelangrijkste belemmering is het
verlies aan typische natuurlijke rivierhabitats. Zo is de oppervlakte
uiterwaarden de afgelopenhonderd jaar met 85 procent gedaald.

Op 29 januari 200 t vindt in Frankrijk eenministersconferentie
plaats. Dan zal onder andere een nieuw plan 'Rijn 2020' en een
bijbehorend 'werkprogramma 2000-2005' worden vastgesteld als op
volger vanhet succesvolleRijnactieprogramma dat in 2000 afloopt.
In de vierde Nota waterhuishouding staat dat Nederland streeft
naar één overlegkader per watersysteem, zoals de riviercommis

Het tweede Wereld Water Forum

sies voor deRijn, de Maas en de Schelde.Bij het werk van de

Van 17 tot en met 22 maart 2000 vond in Den Haag het tweede

internationale stroomgebiedcommissies dienen lagere overhe

Wereld Water Forum plaats. Aandit Forum namen meer dan

den en niet-gouvernementele organisaties te worden betrokken.

4000 mensen deel. Het doel van het Forum was vooral om de
huidige waterproblemen onder de aandacht te brengen van een

Internationaal inzetbaar

breed publiek. Nederland heeft tijdens het Forum toegezegd een

Het in de vierde Nota waterhuishoudingaangekondigde pro

informele ministeriële bijeenkomst te organiseren over 'water en

gramma 'Buitenlandse Waterinzet -Partners voor Water' isin

gender'. Op initiatief van het ministerie van Verkeer en

november 1999 aan de Ministerraad en de Tweede Kamer aange

Waterstaat hebben acht stroomgebiedorganisaties afgesproken

boden. De partners indit programma zijn: ministeries, water

om te gaan werken aan een programma voor uitwisseling van

schappen, waterleidingbedrijven, consultancy-bureaus, finan

ervaringen.

ciële instellingen, kennisinstituten, de industrie, de aannemerij
en natuur- en milieuorganisaties. Zij hebben elk eeneigen rol.

De ministersconferentie

Nederland is de eerste staat met eenbuitenlands waterbeleid.

Uniek was de aanhet Forum gekoppeld ministersconferentie op

'Partners voor Water' beoogt de samenwerking binnen de

rol in de doelstelling om het politieke commitment te vergroten.

21 en 22 maart. De ministersconferentie speelde een belangrijke

Nederlandse watersector te vergroten en de Nederlandse positie

In de slotverklaring(The Ministerial Declaration ofThe Hague on Water

in het buitenland te versterkendoor bundeling van kennis en

Security in the 2ist Century) constateren de ministers dat veel mensen

ervaring van bedrijven, kennisinstituten en ministeries. Bij het

niet beschikken over voldoende schoon water. Water is echter

uitdragen van het programma wil de regeringrecht doenaan het

essentieel voor het leven en de gezondheid van mens en ecosys

concept integraal waterbeheer, met inbegrip vanduurzaamheid

teem en een basisvoorwaarde voor de ontwikkelingvan landen.

en de (internationale) waterrechtsorde.

Daarom streven alle landenéén gezamenlijk doel na: het garan

In 2000 ontwikkelt het ministerie van Verkeer en Waterstaat

deren van 'watersecurity' in de 21ste eeuw. Dit betekent dat ecosys

samen met maatschappelijke organisaties een 'handvat integraal

temen moeten worden beschermd en verbeterd, dat iedereen

waterbeheer', naar voorbeeld van het 'handvat voor productie

moet kunnen beschikken over voldoende schoon water tegen

van schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen' van de

een betaalbare prijs endat iedereenmoet worden beschermd

Wereldbank. Het gaat omeen soort checklist, viahet Internet te

tegen de gevaren van water. De ministers erkennen de cruciale

raadplegen, waarinNederlandse ervaringenin het waterbeheer

rol die overheden spelen in het bereiken van dit doel; ook zienzij

op technisch, bestuurlijk-organisatorisch en participatiefgebied

de noodzaak in van institutionele, technische en financiële

zijn terug te vinden. Verder is een team opgericht van water

nieuwingen in. Zij zijn het er over eens dat samenwerkingnodig

ver

specialisten vanhet ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat

is omdit alles te bereiken. Zowel de ministers als de delegaties

zonodig wordt aangevuldmet specialisten van andere departe

hebben toegezegd dat zij de samenwerking zullen voortzetten

menten. Dit team kan worden ingezet op ambassades ofgedeta-

om de beginselen waarover overeenstemming bestaat, omte zet

cheerd bij internationale organisaties, financieringsinstellingen

ten in acties. Zo zullen doelen en strategieën worden vastgesteld

en buitenlandse overheden. Een begin 2000 ingestelde

om 'water security' in de 21ste eeuw te bereiken en bewustwor

interdepartementale stuurgroep werkt het programma uit.

ding van en draagvlak voor water te vergroten. Ook zal worden
nagegaan of er een bedrijfofinstantie aansprakelijk kan worden

Vijftigjarig bestaan IRC

gesteld en schadevergoeding moet betalen voor activiteiten die

Op ir juli 1950 is op Nederlands initiatief de'Internationale

het water bedreigen. Ten slotte zullen de ministers de voortgang

Commissie ter bescherming van de Rijn tegen verontreiniging'

van de in de verklaringgenoemde activiteiten evalueren in de

opgericht, kortweg Internationale Rijncommissie (IRC). De vijf

geëigende fora.

Het fusieproces van vele kleinere, voornamelijk kwantiteitswa
terschappen naar modernopgezette all-in waterschappen is nog
steeds involle gang. Uit de voortgangsrapportages Water in
Beeld van vorige jaren blijkt dat een deel van de fuserende water
schappen niet is doorgegroeid naar een all-in status. Momenteel
hebben 24 waterschappen die status. De vierdeNota waterhuis
houding zet inop de versterking van de uitvoering van het beleid
en geeft daarbij de volgende aspecten aan: vereenvoudiging van
de vertegenwoordigingsstructuur van de waterschappen en
modernisering van het financieringsstelsel; uitbouw vande
verantwoordelijkheid en taken van de waterschappen bij het
zuiveringsbeheer; overdracht van een deel van de operationele
grondwatertaken van de provincies aan de waterschappen;
herziening van de taakverdeling tussen gemeente en waterschap
ten aanzien van het stedelijk waterbeheer en nadere verkenning
van de mogelijkheid om het rioleringsbeheer inhet buiten
gebied over te dragen aan de waterschappen.

Waterschapsbestuur in de 21ste eeuw
Het 1PO heeft de Rijksuniversiteit Leiden opdracht gegeven te
onderzoeken welke eisenactuele en toekomstige ontwikkelin
gen stellen aan de bestuurlijke inrichting van het waterschapsbestel.

De voortgaande schaalvergroting, de zoektocht naar een nieuwe

Los van deze praktische bezwarenvoelen sommige provincies om

verhouding tussen waterschap,provincie en gemeente, de veran

minder uitgesproken redenen weinig voor het overdragen van

derde samenstelling van de waterschapsbesturen,het meer naar

taken. Ook sommige belangengroepen, met name waterleiding

buiten treden van de waterschappen, maar ook de relatieflage

bedrijven, zijn geen voorstander van taakoverdracht.

opkomst bij waterschapsverkiezingen, dit alles leidde tot de

Om deze redenen zijn nog geen operationele taken aan water

behoefte aan een helder beeld van de rolen positie van water

schappen overgedragen, al worden er incidenteel wel besprekin

schappen in de komende eeuw.

gen over gevoerd. De provincies hebben wel te kennen gegeven

Het rapport vanhet onderzoek is in februari 2000 verschenen

dat vóór een eventuele overdracht de gewenste grond- en opper

onder de naam 'Een bestuursschouw vanhet waterschap'. Het

vlaktewaterregimes (GGOR) moeten zijn vastgesteld (zie ook

beschrijft verschillende identiteitsconcepten van het waterschap,

kader GGORin hoofdstuk 3.2 verdroging).

van zelfstandige uitvoeringsorganisatie tot functionele medeoverheid. Eenbelangrijke conclusie is dat de infrastructuur voor

'Schurende ketens'

samenwerking, strategische besluitvorming en kwaliteitsbewa

Het bestuurlijk optreden tijdens debestrijding van de extreme

king in de toekomst veel sterker moet worden. De genoemde

regenval van september en oktober 1998 is toereikend geweest.

samenwerking heeft vooralbetrekking op de bestuurlijke

Dat is de algemene conclusieuit een onderzoek van het Crisis

omgang met de provincies en gemeenten. Waterschappen en

Onderzoeks Team (COT) van de Rijksuniversiteit Leiden. Het

provincies zoudenhun discussies over competentiekwesties

onderzoeksteam heeft de evaluatie uitgevoerdin opdracht van

moeten verleggen naar een meer strategisch niveau. Deze uit

het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

komsten vormen, samen met die van de Commissie Togtema,

De hoofdconclusie uit het rapport 'Schurende ketens' komt

input voor de discussie over fundamentele wijziging van de

overeen met het standpunt dat in de zomer van 1999 is vastge

Waterschapswet op de onderdelenbestuurlijke en financiële

steld door het kabinet. Het onderzoek heeft echter wel enkele

structuur.

problemen aan het licht gebracht. De titel van het rapport,
'Schurende ketens' wijst daar al op. De functioneleketen (minis

Delegatie taken van provincie naar de waterschappen

ter van Verkeer en Waterstaat, Gedeputeerde Staten en water

De overdracht door provincies aan waterschappen vanuitvoe

schapsvoorzitters) heeft onvoldoende zicht op de verantwoorde

ringstaken in het grondwaterbeheer is nog volop in discussie. Er

lijkheden en bevoegdheden van de algemene keten (minister van

zitten veel haken en ogen aan vast. Waterschappen vormen een

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Commissaris van de

functioneel bestuur. Afwegen vanalgemene belangen hoort niet

Koningin, burgemeester) en omgekeerd. Het rapport conclu

tot hun taken. Een aantal provincies is in principe bereid taken

deert dat de betrokken instanties hun interne organisatie vande

over te dragen aan waterschappenmits dit grotere all-in water

rampenbestrijding moeten versterken. Het is bijvoorbeeld

schappen zijn. Het formeren van deze organisaties vergt echter

essentieel eenactueel en afgestemd rampenbestrijdingsplan te

veel tijd en energie. Sommige waterschappen liggen bovendien

hebben. Voorts moet worden geïnvesteerd in een betere regiona

in meerdere provincies. Bij het zoeken naar oplossingen voor de

le coördinatie en samenwerking. Het rapport beveelt ook aan de

organisatieproblematiek moet daarmee rekening worden

kennis van eikaars noodwet- en regelgeving te verbeteren en

gehouden.

vooral veelvaker gezamenlijk te oefenen.

Het rapport heeft tot de volgende acties geleid:
- het ministerie van V&W werkt aan herziening van de wet

De waterketenbedrijven die binnen de watersector ontstaan,
beperken hun activiteiten vooralsnog tot gemeentelijke

geving inzake buitengewone omstandigheden op het terrein

opdrachten op het gebied van riolering en het aansluiten van

van de waterstaatszorg;

inrichtingen voor de individuele behandeling van afvalwater

- de regering onderzoekt met brancheorganisaties (Land- en

(IBA's) inhet buitengebied.

tuinbouworganisatie LTO, bond van verzekeraars,bouwsector)

De herziening van de Waterleiding Wet bemoeilijkt voorlopig

of en in hoeverre verzekeren tegen wateroverlast mogelijk is;

verdere expansie. Met het oogop het publieke belang van drink

- de regering stelt extra middelen in het vooruitzicht (circa 85

water heeft het kabinet met deze maatregel verdereliberalisering

miljoen gulden) voor preventie en verbetering van de

van de sector een halt toegeroepen.

organisatie van de rampenbestrijding;

Conform een actieuit de vierdeNota werkt de regering aan een

- uit de 'Hoofdlijnennotitie' is de 'Beleidsnota rampen

wetsvoorstel om de verantwoordelijkheid voor de zuivering van

bestrijding 2000-2004' voortgekomen die in april 2000 inde

stedelijk water bij de waterschappen neer te leggen. Deze wette

Tweede Kamer is behandeld;

lijke regeling houdt overigens wel de ruimte open om de feitelij

- conform de kernvan de Hoofdlijnennotitie wordenpolitie,

ke zuivering aan de markt uit te besteden.

de geneeskundige dienst en de brandweer gebundeldin hulp
verlenersregio's, waarin het lokaal bestuur de spil blijft;
- de Unie van Waterschappenheeft een commissie ingesteld

Bestuurlijke samenwerking en informatievoorziening
Bij de bestuurlijke organisatie vanhet waterbeheer speelt onder

om de voorbereiding van de waterschappen op rampen- en

linge afstemming tussen de diverse organisaties een belangrijke

ongevallenbestrijding te verbeteren;

rol. In toenemende mate wordendigitale gegevens uitgewisseld

- de Unie van Waterschappen heeft in samenwerking met de

en gekoppeld. In CIW-verband is de CIW Gegevensstandaard

brandweer een 'oefenmodule waterschap' ontwikkeld die in de

Water ontwikkeld voor de inhoud van gehanteerde begrippen en

loop van 2000 beschikbaar komt;

de manier waarop gegevens kunnen worden opgeslagen. Door

- het ministerie van V&W heeft samen met deUnie van

deze ontwikkelingenkunnen gegevens nu eenduidig en eenvou

Waterschappen de Commissie Waterbeheer 21e eeuw ingesteld

dig worden overgedragen van de ene naar de andere water

die naast de vele andere aspecten van het waterbeheer ook de

beheerder, ofvan een gegevensbestand naar een rekenmodel.

waterhuishoudkundige mogelijkheden en de bestuurlijke

Ook is door een aantal instituten een ontwerp Standaard

organisatie van de rampenbestrijdingonderzoekt.

Raamwerk voor modellen ontwikkeld. Dit maakt het mogelijk
om de gegevensbestanden en modellen die de verschillende

Veranderingen in de waterketen

organisaties gebruiken, efficiënter te koppelen. Rond de ontwik

Het belang van een goede waarborging van publieke waarden in

keling van een aantalinformatiesystemen, inclusief rekenmodel

de organisatie van de Nederlandse watersector wordt op alle

len, zijn samenwerkingsverbanden ontstaan. Over de uitbouw

niveaus onderschreven. Het 'hoe' van die organisatie is echter een

en het beheer van deze informatiesystemenis overleggaande. Bij

discussieonderwerp van de eerste orde. Verschillende autonome

de ontwikkeling van informatiesystemen worden, waar nuttig,

ontwikkelingen zetten die discussie onder druk. Zo is er naast

nieuwe ICT-technieken toegepast.

een toenemende samenwerking ook een algemene tendens van
marktwerking en liberalisering in de nutssector. Multi-nutsbedrijven, zoals NUON, en buitenlandse waterbedrijven, zoals de
Franse conglomeraten Vivendi ofSuez Lyonnaise zijn geïnteres
seerd in de Nederlandse watersector.In hoeverre multi-nutsbedrijven en particuliere bedrijven uiteindelijk toegang zullen
krijgen tot deNederlandse watersector is op dit moment
onduidelijk.

Conclusies
- De overdracht door de provincies van operationele taken in het
grondwaterbeheer aan de waterschappen komt nog niet van de grond.
- Er is onvoldoende duidelijkheid over de mate waarin het publieke en
algemene belang zijn veiliggesteld bij het toelaten van marktwerking in de
waterketen.
De vereenvoudiging van de vertegenwoordigingsstructuur van de
waterschappen verkeert nog in een onderzoeksfase.
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De vierdeNota waterhuishouding tilt het integraal waterbeheer

Wetswijzigingen o

naar een hoger niveau.Naast de afstemming van gebruiksfunc

De Tweede Kamer heeft zich tijdens de bespreking van de vierde

ties van water heeft nu ook de planvorming rond het water

Nota waterhuishouding(1999) uitgesproken voor wijziging van

beheer de volle aandacht.Daarin zijn ruimtelijke ordening,

artikel 10 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening (motie-

milieubeheer en natuurbeheer belangrijk.

Van de Berg). Daarmee is de weg vrijgemaakt om waterbeheer

De ruimtelijke doorwerking van het waterbeheer komt sterk

ders beter en in een eerder stadium te betrekken bij besluitvor

naar voren in het omgevingsbeleid voor regionale watersyste

ming over ruimtelijke aangelegenheden. Dit speelt vooral bij het

men, de stroombedverruiming van de grote rivieren en het stre

opstellen of aanpassen vangemeentelijke bestemmingsplannen.

ven naar een veerkrachtige kust.De intensievere afstemmingvan

De wijziging van artikel 10 maakt deel uit vande fundamentele

verschillende beleidsvelden en nieuwe samenwerkingsvormen

herziening van de Wet op de ruimtelijke ordening. In de zomer

in het beheer vereisen aanpassing van het beschikbareinstru

van 2000 krijgt de Tweede Kamer eenrapport over deze herzie

mentarium. Voor het omgevingsbeleid kan dat bijvoorbeeld in

ning.

de vorm van een provinciaal omgevingsplan. Ook zijnnieuwe

Per 1april 2000 is in het kader van de Wet op de ruimtelijke orde

instrumenten nodig om het hoofdwatersysteem beter te laten

ning de introductie vanhet instrument 'concretebeleidsbeslis

aansluiten bij de natuurlijke dynamiek.

sing' van kracht geworden. Rijk en provincies kunnenhiermee
in hun beleidsplannen aangeven welkeuitspraken gemeenten
bij het opstellen van hun bestemmingsplannen in acht moeten
nemen. Tegen deze onderdelen van een bestemmingsplan kun
nen burgers geen andere zienswijze ofbedenking inbrengen.
Ook rijk en Gedeputeerde Staten mogen niet van de concrete
beleidsbeslissing afwijken. Ter illustratie: de provincieFlevoland
heeft in haar ontwerp-provinciaal omgevingsplan als concrete
beleidsbeslissing aangegeven, dat onderzoek naar en winning

Stand van zaken van afstemmingsvormen bij de provincies
Vorm van afstemming

Stand van zaken

afstemming volgens haasje-overprincipe

Fryslän

Begin 2000 vaststelling provinciaal milieubeleidsplan en waterhuishoudingsplan.
Aansturing door middel van koepelnotitie.

Noord-Holland

Waterhuishoudingsplan in 1998 vastgesteld.
Voorbereiding herziening provinciaal milieubeleidsplan in 1999 van start.
Streekplannen worden om en om herzien.
Medio 1999 vaststelling tweede waterhuishoudingsplan.
In 2000 start herziening streekplan.
In 2001 naar verwachting verlenging milieubeleidsplan. Net als in Fryslân aansturing
door koepelnotitie.

Noord-Brabant

Waterhuishoudingsplan vastgesteld in 1998.
Vaststelling provinciaal milieubeleidsplan begin 2000.
Voorbereiding herziening streekplan in 1999 van start. Vaststelling in 2002.

afstemming door synchronisatie van plannen
•

Eind 2000 besluitvorming over de drie plannen.

•

Plannen in 1996 vastgesteld. Provincie heeft voornemen waterhuishoudingsplan en

•

In 2000 opstelling van nieuwe wateragenda 2000 - 2004.

•

Op basis daarvan eventuele (gedeeltelijke) herziening van bestaande

provinciaal milieubeleidsplan te verlengen.

waterhuishoudingsplan.
•

Streekplan vastgesteld in 1997.

•

Eind 2000 vaststelling waterhuishoudingsplan en provinciaal milieubeleidsplan.
Afstemming via koepelnotitie.

afstemming in een omgevingsplan

Groningen

•

Ontwerp is in de maak. Vaststelling voor eind 2000/begin 2001.

Drenthe

•

Plan vastgesteld eind 1998.

Flevoland

•

Ontwerp gereed. Eind 2000 vaststelling.

Limburg

•

Ontwerp in de maak. Vaststelling voor eind 2000/begin 2001.

Zuid-Holland

•

Vaststelling medio 2000.

Stand van zaken provinciaal omgevingsbeleid
De hoofdlijnen van het provinciale omgevingsbeleid worden vastgelegd
van olie en gas in de buitendijkse gebieden per concrete beleids

in het streekplan, bet provinciaal milieubeleidsplan en het waterhuis

beslissing wordenuitgesloten.

houdingsplan. Voor de afstemming tussen deze drie planfiguren worden

De concretebeleidsbeslissing kan van groot belang zijn voor de

in de praktijk verschillende vormen toegepast.

ruimtelijke aspecten van het waterbeheer. Zo zou de beleidslijn

Afstemming kan plaatsvinden volgens het 'haasje-overprincipe'. Dit wil

'Ruimte voor de rivier' als concrete beleidsbeslissing in de vijfde

zeggen dat de plannen afzonderlijk worden vastgesteld en dat bij de

Nota over de ruimtelijke ordening kunnen worden aangemerkt.

herziening van plannen rekening wordt gehouden met het voorlaatst

Naar verwachting zal bij de herziening van de Wet op de ruimte

vastgestelde plan. Voor het overzicht en de samenhang tussen de plannen

lijke ordening de concrete beleidsbeslissing aan een termijn

kan een zogeheten koepelnotitie worden opgesteld.

worden gebonden. Dat is nunog niet het geval. Het provinciaal

Een tweede vorm van afstemming is de synchronisatie van het opstellen

en gemeentelijk ruimtelijk beleid moeten dan binnen de vastge

en vaststellen van de plannen. De afstemming tussen de opstellers en

stelde termijn zijn aangepast aan de concrete beleidsbeslissingen

beleidsverantwoordelijken leidt ertoe dat de plannen goed op elkaar

van de hogere overheid.

aansluiten.

Eind 1999 is deRivierenwet opgenomenin de Wet beheer rijks

provinciaal omgevingsplan {kortweg POP). Omdat de termijnen van de

Afstemming kan ook worden bereikt door het opstellen van een
waterstaatswerken. Tegelijkertijdis ten behoeve van rivierver-

plannen verschillen (streekplan tien jaar, provinciaal milieubeleidsplan

ruimende maatregelen een wijziging van de Onteigeningswet

en waterhuishoudingsplan vier jaar) zal een POP op onderdelen moeten

doorgevoerd, die per 1januari 2000 van kracht is geworden o.

worden herzien. De provincies gaan verschillend om met deze afstem

De besluitvorming over plannen voor rivierverruiming en de

mingsvormen. De tabel geeft hiervan een overzicht.

uitvoering daarvan, wordt vereenvoudigd door het instrument
Rijksprojectenprocedure (RPP). Een wetsvoorstel hiervoor is in
de zomer van 1999 aan de Raad vanState gezonden. De overhe
den voeren op landelijk enregionaal niveau nog overleg over de
wijze waarop de RPP en de samenwerkingdaarbinnen, definitief
vorm moeten krijgen.

Instrumentarium voor regulering bouwwerken in zee,
buiten de territoriale wateren
Begin 1999 werd de overheid geconfronteerd met plannen voor
het oprichtenvan een zendmast in zee, ruim dertig kilometer uit
de kust van Walcheren. Bij de beoordeling bleek dat de overheid
onvoldoende wettelijk instrumentariumheeft omdergelijke
plannen te kunnen afwegen en zo nodighandelend te kunnen
optreden.
Naar aanleiding hiervan is, mede op aandringen van de Tweede
Kamer, de regelgeving voor bouwwerkenbuiten de territoriale
wateren uitgebreid.
Per 6 oktober 1999 is het 'Interimbesluit vergunningplicht
installaties ter zee' van kracht. Dat houdt in dat vanafdie datum
voor een installatie op het Nederlands deel van het continentaal
plat een vergunning op grondvan art. z van de Wet beheer rijks
waterstaatswerken (Wbr) nodigis. Bij de besluitvorming over de
vergunningverlening worden aspecten als milieu, natuur, ruim
telijke inrichting en veiligheid betrokken.
De wettelijke voorziening via het 'Interimbesluit vergunning
plicht installaties ter zee' loopt vooruit op de uitbreiding van
het toepassingsgebiedvan de Wbr tot de Exclusieve Economische
Zone (EEZ). Het wetsvoorstel voor deze uitbreiding is op 22
december 1999 aan de TweedeKamer aangeboden. De
Nederlandse EEZ omvathetzelfde areaal als het Nederlandse
deel van het continentale plat. De EEZ is in april 2000 formeel
ingesteld.

Conclusies
- Voor het waterbeheer belangrijke wijzigingen in de Wet op de ruimtelijke
ordening en de Wet beheer waterstaatswerken zijn in voorbereiding. Oe
ruimtelijke doorwerking van het waterbeheer is daarmee nadrukkelijker op
de politieke agenda gekomen.
- Ook bouwwerken in zee buiten de 12-mijlszone zijn nu vergunningplichtig.
- De afstemming tussen de diverse strategische plannen van de provincie
wordt op verschillende manier vormgegeven. Vijf provincies kiezen voor een
omgevingsplan. Eén plan is al vastgesteld; vier provincies zullen naar
verwachting in 2000 volgen. De andere provincies kiezen voor andere
afstemmingsconstructies.
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Om in het waterbeheer tot goede besluitvorming te komen,is

De kosten van het waterbeheer zijn grotendeels terug te vinden

inzicht nodig in de financiële en economische consequenties van

in de financiële

de verschillende beheersmaatregelen. In NW4 is gesignaleerd dat

cies, de gemeenten en de waterschappen. De baten zijn veel min

verslaglegging van de Rijksoverheid, de provin

economische overwegingen een steeds belangrijkere rol zijn

der zichtbaar. Toch hebben de beleidsmakers en de waterbehe-

gaan spelen in het Nederlandse waterbeleid. Water dient immers

rende instanties behoefte aan eenduidelijk beeld van de

meerdere gebruiksdoelen, maar het gebruik voor de ene functie

verschillende baten. Zij moeten het beleid aan de hand van zeke

kan tenkoste gaan van de gebruiksmogelijkheden voor de ande

re waarden kunnen legitimeren en de uitgaven kunnen recht

re functie. Gebruik van water voor de drinkwaterbereiding staat

vaardigen. Inzicht in de baten van het gevoerde ofte voeren

bijvoorbeeld op gespannenvoet met gebruik als proceswater in

beleid geeft daarnaast houvast wanneer binnen een bepaalde

de industrie. Grondwateronttrekking ten behoeve vanland

financiële

marge prioriteiten moeten worden gesteld.

bouw en industrie kan leiden tot verdroging van waardevol
natuurgebied.

Er is verschil tussen financiële

Waterbeheerders op alle bestuursniveaus staan dus voortdurend

Financiële kosten en baten hebben betrekking op de directe las

en economische kosten en baten.

voor de vraag hoe de verschillende functies van water econo

ten en opbrengsten voor de waterbeherende instantie(s).

misch gezien zo efficiënt mogelijk aan bod kunnen komen. Met

Economische kosten en baten worden vanuit eenbreder perspec

andere woorden: hoe kunnen tegen de laagst mogelijke kosten

tiefbezien, waarbij ook de vraag wordt gesteld hoe de effecten

de hoogst mogelijke opbrengsten wordengerealiseerd? Het

van de kosten en baten doorwerken naar andere actoren in de

tegen elkaar afwegen van de verschillende kosten en baten van

nationale economie. Vooral in het geval vangrootschalige pro

waterbeheer, nu en in de toekomst, raakt de kern van het onder

jecten of maatregelen is de overheid een belangrijke speler inhet

werp 'water en economie'.

maatschappelijke krachtenveld.Haar acties kunnen, direct of

Kostenontwikkeling ministerie Verkeer en Waterstaat
op basis van constante prijzen
overige kosten

'waterkwantiteit'

in 1996 ƒ 139 miljoen

863 miljoen

kosten 'waterkeren'

'waterkeringen'

in 1996 ƒ 509 miljoen

218 miljoen

kosten 'waterbeheren'

'waterkwaliteit'

in 1996 ƒ 1376 miljoen

2199 miljoen

INDEX 1996=100

Kostenontwikkeling waterschappen naar taak
op basis van constante prijzen

indirect, grote gevolgenhebben voor sommige economische

eigen middelen van de waterschappen, zoals financiële

sectoren of zelfs de gehele economie. Om over grootschalige

In 2000 zijn de totale opbrengsten uit de omslagheffing 1,2 mil

reserves.

ingrepen in een watersysteem of over de ruimtelijke inpassing

jard gulden en uit de verontreinigingsheffingbijna 1,5 miljard

van water verantwoording te kunnen afleggen, wil de overheid

gulden. Dit komt overeen met ongeveer 85 procent van de begro

zo nauwkeurig mogelijk zowel de financiële als de economische

te totale uitgaven van de waterschappen. Vanaf 1996 is jaarlijks

kosten en baten van het waterbeheer kunnen berekenen.

een hele lichte stijging waar te nemen in de mate waarin water
schappen hun totale kosten verhalen op de gebruikers vanhun

De financieel-economische consequenties van het

diensten.

waterbeheer op een rijtje
De ontwikkeling van de uitgaven van Rijkswaterstaat en de

Hoewel de overheid streeft naar een beheerste ontwikkeling van

waterschappen, gemeten naar de taken die zij verrichten,is aan

de lastendruk voor bedrijven, instellingen en gezinshuishoudin

gegeven in de bovenstaande figuren.

gen, stijgen de verontreinigingslasten voor huishoudens meer

Deze uitgaven en ook de

opbrengsten in de naastliggende figuren, wijken af van de cijfers

dan voor bedrijvenen is deze stijging in 2000 evenals in voor

die in de voorgaande edities van Water inBeeld zijngepresen

gaande jaren aanzienlijk hoger (5,9 procent) dan de verwachte

teerd. De geïndexeerde kosten en opbrengsten zijn nu uitge

stijging van de reële koopkracht van huishoudens (1,5-2,5 pro

drukt in constante prijzen van 1996om de reële, in plaats van de

cent). Volgens cijfers vanhet CBS betalenhuishoudens totaal

nominale kosten en opbrengsten over meerderejaren tekunnen

ruim 15 miljardgulden aan lokale lasten.Hiervan gaat bijna

vergelijken. Ook zijn cijfers uit voorgaande jaren aan de hand

20 procent naar de waterschappen.

van de meest recente gegevens (bijvoorbeeld uit de Rijks
begroting 2000) op enkele punten bijgesteld.

Baten van water

De totalereële uitgaven van het ministerie van V&W zijn in zooo

Water heeft een belangrijke maatschappelijke waarde. De

met iets meer dan xo procent gestegen ten opzichte van 1996. Het

beschikbaarheid van voldoende schoonwater is immers van

grootste deel van de totale uitgaven {>60 procent) ging naar het

levensbelang. Water is voor veelmensen ook eenbelangrijke

beheer van de aan- en afvoer van water en het beheer van vaarwe

inspiratiebron. De nabijheid van water bepaalt mede hoe

gen. Volgens de prognoses dalen de uitgaven voor waterkeren

mensen de kwaliteit vanhun omgeving ervaren. De financiële of

vanaf het jaar 2000 als gevolgvan de verminderdeuitgaven voor

economische betekenis van 'belevingswaarde' laat zich bijzonder

het Deltaplan Grote Rivieren. De kostenpost 'overig' bestaat

moeilijk in meetbare termenof eenheden uitdrukken.

voornamelijk uit uitgaven voor informatievoorziening en de

Rijkswaterstaat besteedt hieraan speciale aandacht.

bediening van sluizen.
De belevingswaarde van water heeft wel duidelijk aanwijsbare
De ontwikkeling in het uitgavenniveau van de waterschappen

financiële eneconomische gevolgen. Steeds meer mensen willen

heeft eenbijna identiek verloop als een jaar geleden. De uitgaven

aan water wonen, actief aan of op water recreëren of tot rust

nemen vanaf 1996 ieder jaar geleidelijk toe. In constante prijzen

komen. Daardoor zijn er behoorlijke prijsverschillen ontstaan

zijn de totale kosten in het jaar 2000 met 11 procent gestegen ten

tussen huizen die wel en niet aan water zijn gebouwd. Deze

opzichte van 1996. De komende driejaar wordt een additionele

lopen soms op tot 30 procent.In dit verband wordt wel eens

reële kostenstijging verwacht vaniets meer dan 5 procent. Het

badinerend gesproken over 'makelaarswater'.

grootste deel van de kosten hangt samen met het waterkwali

De sterk aanbelevingswaarde gerelateerde waterrecreatie is een

teitsbeheer. De waterschappen financieren

de kosten van beheer

economische factor vanbetekenis. Zo was in 1999 de directe eco

en onderhoud van de primaire waterkeringen, terwijl het Rijk de

nomisch toegevoegde waarde van de recreatie aan het bruto

benodigde investeringen voor zijnrekening neemt. Er is een

nationaal product circa 1,2 miljard gulden. Dit cijfer ligt voor de

wetswijziging in voorbereiding om dit formeel te regelen.

binnenvaart in de zelfde orde van grootte.

Nederlandse huishoudens en bedrijven betalen via de algemene

Naast de belevingswaarde van water staat de economische

inkomstenbelasting mee aan de uitgaven van het Rijk voor

gebruikswaarde van water. Deze zou net als hierboven kunnen

waterkeren en waterbeheer.Het grootste deel van de uitgaven

worden afgeleid uit de waarde die water toevoegt aan onze natio

van de waterschappen wordt direct gefinancierd door de omslag

nale productie. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

en verontreinigingsheffingendie huishoudens enbedrijven jaar

publiceert ieder jaar de economische waarde van verschillende

lijks betalen. Het restant wordt gefinancierd uit subsidies en

activiteiten. Voor een groot aantal van deze activiteiten zoals

verontreinigingsheffing

Opbrengstontwikkeling gezinshuishoudens en

waterschappen

bedrijven en koopkrachtontwikkeling huishoudens

in 1996 ƒ 1600 miljoen

INDEX 1996=100

omslagheffing waterschappen

— opbrengst veront

'waterheheren'

reinigingsheffingen

in 1996 ƒ 773 miljoen

gezinshuishoudens

omslagheffing waterschappen

in 1996 ƒ 1081 miljoen

'waterkeringen'

— opbrengst veront

in 1996 ƒ 183 miljoen

reinigingsheffingen

verontreinigingsheffing

bedrijven
INDEX 1996=100

Rijk

in 1996 ƒ 519 miljoen

in 1996 ƒ 110 miljoen

koopkrachtontwikkeling

verontreinigingsheffing

Opbrengstontwikkeling heffingen

provincies

waterschappen en andere overheden

huishoudens

in 1996 ƒ 275 miljoen

IN D I C A T O R

goederenvervoer over water, de opwekking van elektriciteit, de

INDICATOR

Totdat de SGB-regeling in werking treedt, stelt het ministerie

voedings- enpapierindustrie of de land- en tuinbouw is water

van VROM voor het jaar 2000 acht miljoen gulden beschikbaar

een onmisbare input in het productieproces. Zonder water zou

via de Subsidieregeling gebiedsgericht milieubeleid(SGM).

de toegevoegde waarde van deze activiteitenniet tot stand
kunnen komen (bijvoorbeeld binnenvaart), of slechts tegen veel
hogere kosten kunnen worden gerealiseerd (bijvoorbeeld
luchtkoeling in plaats van waterkoeling bij de opwekking van

Conclusies

elektriciteit).

De overheid streeft naar beheersing van de lasten van het waterbeheer.
Toch stijgen deze lasten voor de gezinshuishoudens nog steeds sneller dan

Aan de andere kant kan de waarde van water ook heel snel dalen.

de koopkracht.

In het geval van wateroverlast wordt de waarde van water zelfs

De investeringen in het waterbeheer (met name in veiligheid voor

negatief en willenmensen compensatie voor de overlast.

overstroming), vloeien op grote schaal weer terug als voordelen voor

Eeuwenlang investeert Nederland al in waterkeringen en peilbe

de 'BV-Nederland'.

heer. De baten of opbrengsten hiervan zijn onder andere terug te
vinden in de economische productie die mogelijk is geworden
op leefbaar gemaakt land. Meer dande helft vanNederland ligt
in overstroombaar gebied.In dit gebied komt het grootste deel
van de economische productie tot stand. In 1997 is meer dan 400
miljard gulden verdiend in gebieden die zonder bescherming
onder water zouden staan, terwij1 de waterbeherende instanties
aan waterkerenen waterbeheer dat jaar ongeveer 3 miljard gul

Bruto regionaal product tegen marktprijzen
per provincie
IN MILJARDEN GULDENS (1997)
31

den uitgaven. Het vermeden verlies oftewel de baten van water
beheer bedroegen dus meer dan het honderdvoudige van de
kosten. Een zeer rendabele investering.

overstroombaar gebied

22

niet overstroombaar

SGB-regeling en gebiedscontracten

gebied
17

In de vierdeNota waterhuishouding is vastgelegd dat de finan
ciële ondersteuningvan verdrogingsbestrijding wordt voortge
zet met eennieuwe interdepartementale regeling voor gebieds
119

gericht beleid. Het rijk zal hieraan jaarlijks 20 tot 24 miljoen

41

gulden bijdragen. Het afgelopen jaar hebbende ministeries van
LNV, VROM en V&W gezamenlijk gewerkt aanhet opstellenvan
de SubsidieregelingGebiedsgericht Beleid 2000 (SGB 2000). De
bedoeling van deze regelingis om de afzonderlijke financie52

ringsregelingen van het rijk met een gebiedsgericht karakter
(BGM, GEBEVE, landinrichting, kwaliteitsimpuls zandgebieden)

75

164

te bundelen. De regelingbeoogt impulsen en ondersteuning te
geven aan het ontwikkelen, veiligstellen en versterken van waar
devolle en kwetsbare functies in het landelijk gebied. De subsi
diegelden komen voor eengroot deel uit de begrotingen van de
ministeries vanLNV, VROM enV&W.

17

105

Het overleg over de nieuwe SGB-regeling vergt echter meer tijd
dan was voorzien. Verwacht wordt dat de regeling op zijn vroegst
in het najaar van 2000 vankracht zal worden. Omdie reden is de
bestaande GEBEVE-regelingmet een jaar verlengd. Het voor het
jaar 2000 beschikbare budget (14miljoen gulden) is afkomstig
van de begroting van LNV en V&W.

46
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