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Deverwachtingisdatdehuidigewatersystemendevoorzieneklimaatsveranderingen,zeespiegelstijging, bodemdalingenintensieverruimtegebruiknietzondermeerhethoofd kunnen bieden.Om
problemen(overstromingen,wateroverlastenwatertekort)zoveelmogelijktevoorkomen,moetende
watersystemen^etoetstwordenaandenormenuithetNationaal Bestuursakkoord Water.Wetterskip
FrysldnenHKVLijninWatermaakten hiervoorwaterrisico-eninundatiekansenkaarten.Dezevormeneenbelangrijke basisvoorhetwaterschapsbeleid omwateroverlast indetoekomstbinnenacceptabelegrenzentehouden.Eenbelangrijkevoorwaardehiervoorluitineen^oederuimtelijke planning,waarbijde^ebiedenmetho,geinundatierisico'sgevrijwaard blijvenvanbebouwing oj
intensieveakkerbouwgewassen.
Omtekomentoteengezamenlijke,breed
gedragenaanpakvandeverwachteproblemen
metwaterisopnationaalniveaubeleidopdit
gebiedontwikkeld(linkerdeelvan afbeelding
i).ZobrachtdeCommissieWaterbeheer21e
eeuwadviesuitoverde waterhuishoudkundige
infrastructuur vanNederlandenmaakten het
Rijk,deprovincies,dewaterschappenende
gemeentenafspraken overeengezamenlijke
aanpakvandeproblemen.Dezeafspraken zijn
vastgelegd indeStartovereenkomstWB21,uitmondend injuli 2003 inhetNationaal
Bestuursakkoord Water(NBW). Hierinis,als
uitvloeiselvandeLeidraadnormeringende
Kerngroepnormering(ookwelbekendalsde
commissieDingemans),vastgelegddatregionalewatersystemen voor2006moetenworden
getoetstaanwerknormenvoorwateroverlast.
In2006zalopbasisvaneenlandelijkeevaluatie
vanhetresultaat vandetoetsingendepraktischetoepasbaarheid vannormen voorregionale
wateroverlastdestatusvandezenormenverder
worden ingevulddoorbetrokken partijen.
DeinhetNBWopgenomen werknormen
zijn terugtevinden intabel 1.Zegevenper
type grondgebruik aanwatdemaximaaltoelaatbarefrequentie vaninundatie vanuit het
oppervlaktewater is.Omdat nietalleinunda-

tiesmaatschappelijkalswateroverlast worden
aangemerkt,iseenbeperkt oppervlaktepercentageaangehouden datzondermeermaginunderen.Ditpercentagewordt hetmaaiveldcriteriumgenoemd.Voorakkerbouwbetekent dit
datéénprocentvandeoppervlaktevaneen
peilgebied vakerdaneenmaal per25jaarmag
inunderenendat99procentvanhetpeilgebied
mindervaakdaneenmaalinde25jaarmag
inunderendoorextremeneerslag.
Beleidsvoorbereiding in Friesland
Dewaterschappen inFriesland hebbenin
samenwerkingmetdeprovincieineenvroeg
stadiumdegeschetstenationalebeleidsvoorbereidingvertaald naardeFriesesituatie.Dit

Tabel 1.

heeft geleidtotdeonderzoeken'Bergingen
afvoer vanwaterinFryslân'1''2'.Hierinis
onderzochtofdewatersystemen inFriesland
opordezijn voordeverwachte toekomstige
klimaatveranderingen enwelkemaatregelen
indewaterhuishouding noodzakelijk zijnom
dewatersystemen opordetehoudenofop
ordetebrengen(afbeelding 1).Ditheeftgeleid
tothetinhetbegin2002vastgestelde besluit
'Hoofdkeuzen enrandvoorwaarden'.Dit
besluit isrichtinggevendvoordeuitwerking
vanconcretemaatregelen indeinrichtingvan
deFriesewatersystemen omdeverwachtetoenamevandewateroverlast indetoekomst het
hoofd tebieden.Deuitwerkingvandehoofdkeuzenvonddeelsvorigjaarendeelsditjaar
plaats.Volgendjaar moetenbesluitengenomenwordenoverheteindadvies'Bergingen
afvoer vanwaterinFryslân'.
VooruitlopendeophetNBWleiddehet
advies'Hoofdkeuzen enrandvoorwaarden' tot
dewensomwaterrisico-en inundatiekansenkaarten voorhetgehelebeheergebiedvan
WetterskipFryslângedetailleerd,datwilzeggentotoppeilvakniveau,beschikbaar tekrijgen.Hiervoor isin2002middelseenvooronderzoek' eenwerkplanopgesteld,waarin
specifiek isingegaanopdevraaghoebinnen

Werknormen voorregionale wateroverlast.

normklasse gerelateerd aan grondgebruikstype

maaiveldcriterium

werknorm

(in%)

(i/jaar)

grasland

5

1/10

akkerbouw

1

1/25
1/50
1/50
1/100

hoogwaardige land- en tuinbouw

1

glastuinbouw

1

bebouwd gebied

0
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Afleiden statistiek waterstanden
Vervaardigen kaarten

*• Beoordelen kaarten

A/b. 2.

eenperiodevaneenjaar detoetsingvande
meerdan7000peilvakkenaandenormenverantwoord kanwordenuitgevoerd.Hetwerkplanisin2003 uitgevoerdendaarmeeisde
toetsingaandenormenvoorwateroverlast,
zoalsbedoeldinhetNBW,voorvrijwelgeheel
Frieslandeind2003 afgerond.Afbeelding2
geeft hetprocesweerdatdaarbij isgevolgd.
Hetvervaardigen vanwaterrisico-en
inundatiekansenkaarten voorhetgehele
beheergebied vanWetterskipFryslinmaakt
onderdeeluitvanhetInterregIllbNorthSea
Region-project Flows.Binnenditproject wordt
internationaal onderzoekuitgevoerdenbeleid
gemaaktophetgebiedvandeeffecten vanklimaatveranderingvoorlandendiegrenzenaan
deNoordzeeenquasturenderolvanwaterin
deruimtelijke ordening.
Projectdatabank
Deactiviteiten hebbenzichallereerst
gerichtophetbeschikbaar makenvande
benodigdegegevens.Gezienhetgroteaantal
peilvakken isdegegevensverzamelingende
bewerkingvangegevenszoveelmogelijkgeautomatiseerd.Eenvoorbeeld hiervanishet
geautomatiseerd bepalenvandesamenhang
tussenpeilvakken.Deverzameldeenbewerkte
gegevenszijn opgeslagenineen projectdatabank.Dezeis,voorafgaand aandevervaardigingvandekaarten,gecontroleerd opcorrectheidenvolledigheid.Hoeweldebasisgegevens
inFrieslandredelijkgoedopordeentoegankelijkzijn,vergdehetvervaardigen vandeprojectdatabankeengroteinspanningeneen
doorlooptijd vanenkelemaanden.Volgenshet
WetterskipFryslânisenpassanteengrootdeel
vandegegevensvandeFriesewatersystemen
gecontroleerd enaangevuld waarmeeookvele
anderetoepassingen,waarvoordezegegevens
nodigzijn,aankwaliteitzullen winnen.
Afleiden van de statistiek van waterstanden
Voordevervaardigingvanwaterrisico-en
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inundatiekansenkaarten voorheelFrieslandis
statistiekvanwaterstandennodigvooralle
meerdan7.000peilvakken.InFrieslandwordt
wateroverlastprimairveroorzaaktdoorveel
neerslag,maarhogewaterstandenopzeespelen
ookeennietteverwaarlozen rol.BijhogewaterstandenopdeWaddenzeekanwatervande
Frieseboezemnietmeerwordenafgevoerd bij
HarlingenenbijDokkumerNieuweZijlen.Dit
leidtertoedatdepoldersinFrieslandgemiddeldeensper30jaartemakenkrijgen meteen
maalstopvanwegehogewaterstandenopde
boezem.Omdatwateroverlastindepolders
daarmeedoormeerfactorendanalleenneerslag
wordtbepaaldendebeschikbareneerslagreekseninFrieslandovereenperiodevannietmeer
dan30jaarbeschikbaarzijn terwijl indetoetsingaandenormen uitspraken wordengedaan
overwaterstandenmetherhalingsrijdenvan
100jaar,isdestatistiekvandewaterstanden
bepaaldmetbehulpvandestochastenmethode.
Hierinisvoorafdestatistiekvanneerslag,
bodemvochtigheidenspuimogelijkheden vastgesteld.Doorverschillendehoeveelheden neerslagtecombinerenmetdiversemogelijke
bodemtoestanden enspuimogelijkheden, ieder
methuneigenkansvanvoorkomen,zijn waterstanden inpoldersendeboezemuitgerekend
totherhalingsrijden van 1000jaar.
Reedsin 1995zijn inFriesland proefgebiedengeselecteerddierepresentatiefzijnvoor
allewatersystemen indezeprovincie.Inde
gebiedeniseenmeetnetopgezetvooronder
anderewaterstanden enafvoeren. Hiermee
konden(tenbehoevevannormeringvandeze
gebieden)gedetailleerde neerslagafvoermodellengemaaktworden.Deoppervlaktevande
gebiedenbeslaatcirca 14procentvanFriesland.

A/b.3:

Metdestochastenmethode isvoordezegebiedenstatistiekvanwaterstandenoppeilvakniveau bepaald.
Voorderesterende86procent iseen
methodiekontwikkeld,waarmeeopbasisvan
debeschikbarewaterstandstatistiek vande
proefgebieden enGIS-gegevensvoorheelFriesland inundatiekansen- en waterrisicokaarten
kunnen wordengemaaktoppeilvakniveau.De
methodiekisgebaseerd ophettoekennenvan
statistiekvanwaterstanden vangemodelleerde
gebieden naarnietgemodelleerdegebiedenop
basisvangebiedskenmerken.Hiervooris
gebruikgemaakt vaneenneuraal netwerk1'.
Hetneuralenetwerk heeft alsinvoerverklarendevariabelen voorwateroverlastsituaties,
zoalsdegemaalcapaciteit,destuwbreedteen
hetgrondgebruik,enheeft alsuitvoerstatistiekvanwaterstanden.Doorhetneuralenetwerktoetepassenopeendeelvandeproefgebieden,waarvoordeverklarendevariabelenen
destatistiekvanwaterstanden bekend zijn,
ontstaat eenrelatietussen gebiedskenmerken
endestatistiekvanwaterstanden.Derestvan
deproefgebieden isgebruikt ominzichtte
krijgen indenauwkeurigheid vanderelatie.
Metdeneuraal netwerkmethode blijkt eenzelfdeordenauwkeurigheid behaald tekunnenwordenalsmeteengedetailleerd neerslagafvoermodel (namelijk eenbandbreedtevande
fout vandeberekendewaterstand vangemiddeldvijftottiencentimeter).
Daarnaast isookeenalternatieve methode
ontwikkeld:hetgeaggregeerdemodel.Ditis
eengrofschalig modelvandeFriesewatersystemen,waarinonderscheid isgemaakt naar
dekarakteristieke watersystemen zoalsdiein

Voorbeeldvaneeninundariekansenkaart.Hetgebieddatroodgekleurdii,looptgemiddeldmeerdanéénIceer
inderienjaaronderwater.
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Friesland voorkomen (onderscheid in bemalen

methode niet toepasbaar was (bijvoorbeeld

en gestuwde gebieden endediverse voorko-

omdat de kenmerken vanbepaalde gebieden

mende bodemsoorten en grondgebruiktypes).

buiten hettoepasbaarheidsbereik vanhet

Demet ditmodel berekende waterstandenvan

neurale netwerk vielen).

Inundatiekansenkaarten
Inundatiekansenkaarten geven deherhalingstijden van inundaties vanhetmaaiveld
weer.De kaarten kunnen worden opgesteld

de karakteristieke gebieden kunnen worden

vooréén herhalingstijd perkaart, maar bij-

vertaald naar waterstanden inspecifieke gebie-

Destatistiek van waterstanden isbepaald

voorbeeld ook voor meerdere klassen vanher-

den. Daarmee wordt echter niet dezelfde

met de neuraal netwerkmethode enhet geag-

halingstijden door een kleurverloop aante

nauwkeurigheid gehaald als metdeneurale

gregeerde model.Dezestatistiek is ruimtelijk

brengen.Afbeelding 3 geeft een voorbeeldvan

netwerkmethode. Demethode methetgeag-

gepresenteerd in inundatiekansenkaarten.

een inundatiekansenkaart meteen kleurver-

gregeerde model isdaarom alleen gebruikt

Voorde toetsing aan dewerknormen zijn

loop.Ter illustratie:hetgebied datzich inde

voorgebieden waarvoor deneurale netwerk-

waterrisicokaarten gemaakt.

meest rode klasse bevindt, inundeert gemiddeld vaker dan eens pertienjaar.

Maaiveldcriterium

Waterstand bijnorm akkerbouw

Waterrisicokaarten
Waterrisicokaarten geven weerinwelke
mate wordt voldaan aandenormen voor regio-

Gras

nalewateroverlast. Detoetsing aandenormen,
isschematisch weergegeven inafbeelding 4.Het
deelvan hetgebied waarhet maaiveldcriterium
actiefisendat dus zonder meer mag inunderen,
isinhetzwart weergegeven. Het betreft de

¥

laagst liggendedelen vanhetgebied.Voor
akkerbouw omvat het criterium bijvoorbeeld

Akkerbou\

eenoppervlaktepercentage vanéén procent.
Voldoet niet aande norm voor het betreffende grondgebruik.

Uit statistiek van waterstanden wordt voor

Voldoet niet aande norm, maar grondgebruik komt hier niet voor.

elkgrondgebruik de waterstand behorend bij

Voldoet aande norm voor het betreffende grondgebruik.

dewerknorm afgeleid (tabel 1).Zoisvoorde
toetsing van akkerbouw inafbeelding 4de

Maaiveldcriterium

waterstand bij een herhalingstijd van25jaar
Ajb.4:

weergegeven. Degebieden die niet onderhet

Toetsingaandenormenmeenwaterroicokaart.

maaiveldcriterium vallen, worden getoetst aan
deze waterstand. Detoetsing bestaat uithet

«T
•

Waterrisicokaart

beoordelen ofvoor hetbetreffende grondge-

H Niet geschikt, functie aanwezig
Zi Niet geschikt,functie niet aanwezig
• Geschikt

bruik hetmaaiveld bovendeafgeleide waterstand voor akkerbouw ligt.Ligthetmaaiveld
hoger,danvoldoet hetgrondgebruik aande

«

gestelde norm, anders niet.

*s

Deresultaten vandetoetsing worden
geografisch pertypegrondgebruik gepresenteerd inwaterrisicokaarten. Afbeelding 5geeft
een voorbeeld van een waterrisicokaart voor
grasland enafbeelding 6geeft de waterrisicokaart voor hetzelfde gebied, maar dan voorde
functie bebouwd gebied.
De beoordeling van deze kaarten was een
essentieel onderdeel van de aanpak. Inde
• " * >

, '

beoordeling iszeer uitgebreid gebruik
gemaakt vandebeschikbate gebiedskennis bij

,y

het waterschap. Op basisdaarvan zijn kaarten
goed danwelafgekeurd. Deafgekeurde kaarten zijn vervolgens verbeterd door basisgege-

Ajo.5:

vens teverbeteren. Daarmee zijn uiteindelijk

Voorbeeldvaneenwaterrmcokaartvoor^rasland.

vrijwel allekaarten goedgekeurd.
Tabel2.

Het resultaat vandetoetsing ismet enkele

OppcrvlaktepercenragesvanFnesland,welkealdannietvoldoenaandenorm.

statistieken weergegeven intabel2.

grondgebruik

groen

oranje

rood

95.9
93-5

M

1.7

senteren oppeilvakniveau,danblijkt 31pro-

64

0,1

cent niet tevoldoen aan dewerknormen.Een

92.1

7,9

0,0

aanzienlijk deel hiervan istoeteschrijven aan

1°.3

0.1

een zeer klein deel van depeilvakken. Filteren

Indien wede normeringsresultaten pregrasland
akkerbouw
hoogwaardige land- en tuinbouw
bcbouwd gebied

$9,6

webijvoorbeeld delaagste vijfrode pixelsuit
H 2 0 « 20-1004
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de toekomst toedan niet worden uitgesloten.
Aangezien dergelijke veranderingen thuishoren in ruimtelijke plannen, kan het waterschap middels het watertoctsproces in een
vroegtijdig stadium adviseren niet in deze
gebieden te bouwen. Een negatief wateradvies
in het watertoetsproces voordezeoranje gebieden iseen logischezet, tenzij door andere
medeordende aspecten het plan toch moet
worden doorgezet maar dan wel met mitigerende ofcompenserende maatregelen ofacceptatie van deeventuele optredende schade.

Waterrisicokaart
• •

Niet geschikt, functie aanwezig

^] Niet geschikt, functie niet aanwezig
• •

Ajb.6:

Geschikt

Voorbeeldvaneenwaternsicokaartvoorbebouwdgebied.

de kaarten (0,3ha),dan voldoet nog maar 18
procent van de peilvakken niet aan de werknormen.

Aanpassing van de waterhuishouding?
Uit de tabellen blijkt dat het watersysteem
van Friesland grotendeels voldoet aan de werknormen uit het Nationaal Bestuursakkoord
Water.Voorgebieden die niet voldoen aan de
normen (rodegebieden),kunnen technische
maatregelen (volgensde trits vasthouden,
bergen en afvoeren), maatregelen in de ruimtelijke ordening (functieverandering) ofeen
regelingvooreen 'blauwe dienst' worden
genomen. Het beleid dat opdit toetsingsresultaat zal worden gevoerd, is in voorbereiding.
Daarbij zaldediscussiegaan over devraag of
maatregelen moeten worden getroffen in de
ruimtelijke ordening ofdat het watersysteem
zal moeten worden aangepast ofdat een regeling voor een 'blauwe dienst' wordt ingevoerd.

Eencombinatie van dezedrie oplossingen
behoort eveneens tot de mogelijkheden.
Bijde uitwerking zalworden aangesloten
bij de toetsing aan het gewenstegrond- en
oppervlaktewaterregime voor normale, niet
extreem natte, perioden. Het gaat immers om
eengoede waterhuishoudkundige inrichting
en peilbeheer voor de normale klimatologische
jaren, waarbij perioden met extreme neerslag
zonder veel maatschappelijke overlast kunnen
worden opgevangen.

Anders ligt het bij het intensiveren van
een landbouwvorm, bijvoorbeeld wanneer
grasland wordt omgezet naar akkerbouw. Dit
valt namelijk niet onder ruimtelijke plannen.
Hiervoor ishet doorlopen van het watertoetsproces dan ook niet verplicht, terwijl deze
intensivering welgevolgen kan hebben in de
vorm van schade aan gewassen. Een beleidsontwikkeling waarbij het risicovoor het telen
van bepaaldegewassen in de laagstedelen van
het watersysteem bij de individuele agrarische
ondernemer wordt gelegd, isgewenst. Het
streekplan kan hiervoor de ruimtelijke beleidskadersscheppen, waarbij het waterschap de
risicokaarten formeel vaststelt en deze zorgvuldig naar ingelanden communiceert.<f
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