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en van de opvallendste elementen
in de Vierde Nota Waterhuishouding, die staatssecretaris
Monique de Vries van Verkeer en
Waterstaat in januari 1999 presenteerde,
was de ruime aandacht voor 'water in de
stad' en 'water als ordenend principe'.
Ook in de Vijfde Nota Ruimtelijke
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Ordening, die minister Jan Pronk
volgend jaar uitbrengt, krijgen be ide
elementen een prominente plaats. De
wateroverlast eind 1998 gaf het laatste
duwtje aan een beleidswijziging die
volgde op de kentering in het denken
die midden jaren '90 begon.
Waar komt de grote belangstelling voor
stedelijk water ineens vandaan? Staatssecretaris De Vries heeft er een aantal
verklaringen voor: "De meeste aandacht
is altijd uitgegaan naar de grotere watersystemen: de zeeen, de rivieren en de
regionale wateren. Voor water in de stad
hebben we lang weinig oog gehad. Het
was het allerkleinste onderdeel van het
regionale watersysteem, een onderdeeltje dat bovendien onzichtbaar onder de ·
grond was weggewerkt. Steden zagen
water als een last. Daarom legden ze
uitgebreide rioolstelsels aan om het
regen water zo snelmogelijk af te voeren.
Omdat ze behoefte hadden aan ru imte
voor huizen, bedrijven, wegen en par6

keergelegenheden overkluisden ze
waterlopen en dempten ze grachten.
We komen nu tot de ontdekking dat we
daarmee niet straffeloos kunnen doorgaan. Het bergend vermogen van de
singels en van de grond is zo afgenomen
dat fietstun nels, parkeergarages, kelders
en kruipruimtes na zware regenbuien
onder water !open. Doordat er minder
water infiltreert, speelt de grond geen
vertragende rol meer. Door de versnelde
afvoer kampen niet aileen laaggelegen
stadsdelen met wateroverlast, maar ook
het omringende platteland. Daarnaast
draagt de ontwatering bij aan de verdroging en aan de inklinking waardoor
huizen, straten en rioleringen verzakken.
Daarom is het beleid er nu op gericht
meer water vast te houden in steden".
Daardoor ontstaan volgens de staatssecretaris nieuwe kansen: "Water heeft
een grote belevingswaarde. Grachten,
singels, vijvers, plassen en stromende
beken kunnen de kwaliteit van de leef-

omgeving verhogen. Zichtbaar water
geeft een stad toegevoegde waarde.
Water kan van last tot lust worden".
KI.JKVVATER

Ook voor de waterschappen is stedelijk
water een nieuw terrein. Volgens Henk
van Brink, voorzitter van Waterschap
Rijn en IJssel, was het lang " usance dat
een waterschap niet in de stad bezig was.
De waterschappen waren er voor het
buitengebied en de afwatering van de
stad; de gemeenten waren actief binnen
de bebouwde kom, met name met de
ontwatering".
Op dit moment beheren de waterschappen het watersysteem, het samenhangende stelsel van grond- en oppervlaktewater inclusief oevers, waterbodems en
technische infrastructu ur. De gemeenten en waterleidingbedrijven beheren
de waterketen, het systeem van waterleidingen en rioleringen. Beide haken
op elkaar in. Waterleidingbedrijven
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I n januari 1999 kwam de Vierde Nota
Waterhuishouding uit. Voor het eerst
is er in een nota waterhuishouding
uitgebreide, expliciete aandacht voor
stedelijk water. De nota spreekt van
•een tot nog toe v48rgeten onderdeel
van de regionale watersystemen•.
De regering wil dat stedelijke watersystemen (weer) dragers voor stadslandschappen worden en bijdragen
aan een hoogwaardig woon-, werken leefklimaat. Het netwerk van
watersystemen moet, samen met een
groen netwerk van natuurterreinen,
de ecologische verbinding vormen
tussen stad en ommeland. Bronnen
van vervuiling zoals riooloverstorten
en diffuse verontreiniging moeten
geminimaliseerd worden zodat een
goede kwaliteit van water en waterbodems verzekerd is. Een groot deel
van de neerslag wordt niet meer via
het riool afgevoerd maar opgeslagen
in het oppervlakte- of grondwater, of
gebruikt voor
specifieke doeloverlast wordt

onttrekken water aan het watersysteem ,
rioleringen brengen het er - meestal via
een riool wa terzuiveringsinstalla tie
(rwzi ) - weer in terug.
Watersysteem en waterketen zijn volgens
Albert Elshof van de Unie van Waterschappen echter vee! moeilijker te
scheiden dan op het eerste gezicht lijkt.
Elshof: "De interactie tussen beide beperkt zich niet tussen het begin punt van
de waterketen waar water onttrokken
wordt en het eindpunt waar het effluent
geloosd wordt. De problemen zitten
daartussenin: lekkende rioleringen vervuilen het grondwater, riooloverstorten
verontreinigen het oppervlaktewater en
kapotte rioleringen beneden de grondwaterspiegel hebben een drainerende
werking. Het rioollijkt een gesloten
systeem, maar is dat allerminst. Als beheerder van het regionale watersysteem
moeten waterschappen dus invloed
hebben op de riolering, ook a! omdat de
neerslag van het verhard oppervlak via
het riool wordt afgevoerd".
Zeker nu vee! waterschappen 'aU in '
waterschappen geworden zijn die behalve over de kwantiteit van het opperT/JDSCHRIFT VOOR DE LEEFOMGEVING 1999 .. 5

niet door
iedereen altijd
als lastig ervaren

vlaktewater ook gaan over de kwaliteit
en over het grondwater. Staatssecretaris
De Vries streeft er daarom naar om aile
stedelijke wateren onder beheer van een
waterschap te brengen.
Het waterschap waarvan Van Brink
voorzitter is, is een ' all in' waterschap.
Toen steden als Arnhem bij zijn waterschap werden ondergebracht, heeft dit
bet stedelijk waterbeheer actief opgepakt. Het saneert verontreinigde stadswateren en waterbodems, en besteedt
vee! aandacht aan 'kijkwater' . Watergangen worden weer zichtbaar gemaakt
en natuurvriendelijk ingericht om de
belevingswaarde te vergroten.
HET NIEUWE DENKEN

Om verzakkingsproblemen door dalende grondwaterspiegels te voorkomen,
wil Van Brinks waterschap niet alleen op

Staatssecretaris de Vries:

«Alle stadswateren onder
beheer van een waterschap".

einden als huishoudwater of
bluswater. In de
verstedelijking
wordt water
- meerdan
voorheeneen ordenend
principe.

het platteland maar ook in steden meer
water vasthouden. Zo zijn er projecten
om het effluent van de rioolzuiveringsinstallaties extra te zuiveren en te infiltreren. Vroeger werd het geloosd op
Rijn en IJssel en afgevoerd. Ook wil hij
niet koste wat kost elk perceel aansluiten
op de riolering, maar propageert hij
IBA's, individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater. Daarnaast betaalt
Waterschap Rijn en IJssel mee als
gemeenten verhard oppervlak willen
afkoppelen van de riolering.
Daaraan zitten volgens Van Brink zowel
voor gemeenten als waterschappen
voordelen. Van Brink: "Riooloverstorten
zijn een ernstige bron van verontreini7

ging. Als je weinig regenwater via het
riool afvoert, heb je daar geen last van.
Gemeenten moeten de rioo loverstorten
saneren door miljoeneninvesteringen in
bergbezinkbassins, grote betonnen bakken waarin het vervuilde water wordt
opvangen en waarin het vuil kan bezinken. Door verhard oppervlak af te koppelen, kunnen gemeenten die investeringen uitsparen en hoeven wij minder
geld te steken in zuiveringscapaciteit.
Bovendien bestrijdt je zo de verdroging
en krijg je een gezonder stedelijk watersysteem".
Zowel bij gemeenten als waterschappen
vereist zo 'n aanpak een andere manier
van denken. Het "nieuwe denken" zoals
Van Brink dat noemt, heeft echter nog
niet overal ingang gevonden. Van Brink:
"Nog steeds willen vee! gemeenten een
zo groot mogelijke riolering die het
water zo snel mogelijk afvoert. Vee!
waterschappen streven nog steeds naar
schaalvergroting in de zuivering, terwij l
schaalverkleining nodig is als je water in
een gebied wil vasthouden. Het idee dat
... water ook in ons land een schaars en
kostbaar goed is, heeft nog niet overal
ingang gevonden. Er is nog heel wat
missiewerk te verrichten".

Waterschap Rijn
en IJssel ontwikkelde een waterkansenkaart
waarop staat
aangegeven
welke gebieden
het meest en het

WATER ALS ORDENEND PRINCIPE

Bij de behandeling van de Vierde Nota
Waterhuishouding op 14 j uni jl. in de
Tweede Kamer kreeg staatssecretaris

minst geschikt
zijn voor nieuwe
woonwijken en
bedrijven-

De Vries vee! steun voor de wettelijke
verankering van water als ordenend
principe. Zo vond de Kamer dat artikel
10 van het Besluit Ruimtelijke Ordening
minder vrijblijvend geformuleerd moest
worden. Daarin staat nu dat gemeenten
waterschappen ' zonodig' consulteren bij
het opstellen van bestemmingsplannen.
De PvdA pleitte zelfs voor een 'blokkerende bevoegdheid' van waterschappen.
Staatssecretaris De Vries vindt dat te ver
gaan: "De zonodig-bepaling van nu is te
zwak. Daarom moet er een verplichte
consultatie komen en wel in een vroeg
stadium van de planvorming. De waterschappen mogen niet in de laatste wagon
terechtkomen, maar ze krijgen het ook
niet voor het zeggen . Het gaat erom dat
gemeenten en provincies samen met de
waterschappen nadenken over de keuzen
van nieuwbouwlocaties en de inrichting
ervan . Gemeenten willen liever niet
gehinderd worden in hun streven naar
meer woningen, banen en bedrijven.
Het gaat erom dat ze gedwongen worden
waterhuishoudkundige factoren te
betrekken in hun afwegingen. Daarom
bereid ik samen met minister Pronk nu
de wijziging van artikel 10 voor".
Van Brink wil graag een stapje verder
gaan. Water wordt volgens hem onvoldoende meegenomen in plano logische
afwegingen en waterschappen worden
vaak te laat bij plannen betrokken. Van
Brink: "Dan blijven er hooguit juridische
middelen over, maar overheden moeten
niet onderling gaan procederen ". Hij is

L eidsche Rijn bij Utrecht - met 30.000
h uizen, 100.000 inwoners, 280 ha.
bedrijventerrein en 700.000 m' kantoren de grootste Vinex-locatie van
Nederland - belooft wat betreft
stedelijk waterbeheer een voorbeeldwijk te worden:
Er wordt zo wein ig mogelijk water
'uitgeslagen' en zoveel mogelijk
water opgeslagen in de bodem,
watergangen en plassen in het
gebied zelf.
Zo'n tachtig procent van het verharde
oppervlak wordt afgekoppeld van
de riolering. Via goten stroomt het
regenwater naar verzamelpunten en
wadi's, waar het in de bodem zakt of
vanwaar het naar het oppervlaktewater loopt. Verharde oppervlakten
die vervuild kunnen zijn zoals doorgaande wegen, grote parkeerplaatsen en marktpleinen worden wei
aangesloten op de riolering . Dit
water wordt afgevoerd naar waterzuiveringsinstallaties.
Er zal zo weinig mogelijk zink en
ge"impregneerd hout gebruikt worden om de diffuse verontreinigingen
te beperken.
Bewoners wordt gevraagd te letten
op zaken als zwerfvuil en hondenpoep. Auto's wassen mag aileen op
speciale plaatsen.
Er komt - als het experiment slaagt een dubbel leidingnet voor huishouden drinkwater. Het huishoudwater
wordt bereid uit voorgezuiverd oppervlaktewater uit de Lek. Dit Ievert
een besparing van 2 miljoen m' uit
grondwater gewonnen drinkwater
op.
De watergangen krijgen een belangr ijke ecologische functie. Ze worden

WATERKANSENKAART

Meest geschikt voor duurzaam

....

ingericht op zeldzame planten- en
diersoorten als de ringslang en de

t

snoek.

'

voor recreatie: schaats- en kana-

Hu idige bebouwing

Het watersysteem is zichtbaar aanwezig en biedt veel mogelijkheden
routes, gelegenheden om t e vissen en
te zwemmen .

Uitslu iten obv kwetsbare natuu
Be"invloeding kwetsbare natuur/drinkwaterwinn
8
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het met de staatssecretaris eens dat
waterschappen een "evenwichtige rol
moeten spelen in de ruimtelijke ordening
en dat 'wa ter als ordenend principe'
geen dogma mag worden" . Ook vindt
hij dat waterschappen verplicht in een
vroeg stadium bij de planvorming betrokken moeten worden, liefst in de fase
van de houtskoolschetsen en als gelijkwaardige partners.
Maar Van Brink wil wel in de wet verankerd hebben dat, als gemeente en
waterschap het niet eens worden, een
boger bestuursorgaan de knoop doorhakt. De provincie vindt hij daarvoor
de beste instantie.
Elshof vindt dat deze wettelijk verplic hte
consultatie van waterschappen bij de
totstandkoming van bestemmingsplannen te laat komt omdat de belangrijkste
keuze, de locatiekeuze, dan al gemaakt
is. In die fase kunnen waterschappen
met inrichtingsmaatregelen de schade
aileen nog beperken . De reactie van
staatssecretaris De Vries: "We willen
ook nog andere maatregelen nemen,
bijvoorbeeld in het kader van de Vijfde
Nota Ruimtelijke ordening, maar die
T/JDSCHRIFT VOOR DE LEEFOMGEVING 1999 •
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kosten meer tijd. Artikel 10 kan op
korte termijn gewijzigd worden. Bovendien werpt het zijn schaduw voor uit.
Gemeenten zullen nu geneigd zijn
waterschappen eerder bij hun planontwikkeling te betrekken".
ANDEREPLANVORMEN

Om recht van spreken te hebben moeten
waterschappen volgens Elshof een watersysteemvisie ootwikkelen waar gemeenten hun planontwikkeling op afkunnen
stemmen. Elshof: "Ze moeten aangeven
wat- geredeneerd vanuit de waterhuishouding - mogelijk en wenselijk is, en ze
moeten de consequenties van keuzen in
beeld brengen . Dat is de essen tie van de
inbreng van een functioned bestuursorgaan als het waterschap. Als algemene
bestuurslichamen als gemeenten en
provincies vervolgens keuzen gemaakt

Albert Elshof, Unie van Waterschappen:

"Waterschappen moeten
de consequenties van keuzen
in beeld brengen".

hebben , moeten waterschappen zich
daarbij neerleggen en positief meedenken".
De meeste waterschappen beschikken
echter nog niet over zo'n visie. Waterschap Rijn en IJssel is een uitzondering.
Als eerste waterschap ontwikkelde het
een zogenaamde waterkansenkaart.
Daarop staat aangegeven welke gebieden
het meest en het minst geschikt zijn
voor nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen. Uitgangspunt van de waterkansenkaart is dat het watersysteem zo
min mogelijk belnvloed wordt door
bebouwing. Het meest geschikt zijn gebieden die ook in natte tijden geen hoge
grondwaterstanden kennen, vee! mogelijkheden hebben voor de infiltratie van
regenwater en geen kwetsbare functies
herbergen zoals natuur en drinkwaterwinning.
Rijn en !}sse! ontwikkelde een eerste
waterkansenkaart voor de Zuidelijke
Oude !Jsselstreek, waarin vijf gemeentes
liggen. Volgens Van Brink is de waterkansenkaart goed onthaald in de gemeenten. Zijn waterschap gaat nu ook
voor andere gebieden zo'n kaart ontwik9

kelen. Op basis van de waterkansenkaart
is geconstateerd dat sommige wijken
op verkeerde locaties gebo uwd zijn.
Van Brink: "Die wijken hebben nu vaak
last van onderropende kelders en natte
huizen. Dat had voorkomen kunnen
worden door een andere locatie of door
een andere inrichting".

Staatssecretaris

recreatie, wonen en werken, drinkwater
en afvalwater is per waterstaatkundige
eenheid aangegeven wat de gewenste
ontwikkeling is. Daarvoor zijn enkele
tientallen projecten geform uleerd. Een
belangrijke aanzet tot Waterkompas was
de discussienota 'Waterpartituur. De
stem va n water' die het Waterschap
Dollardzijlvest in september
1998 uitbracht. Daarin geeft
het waterschap onder andere
aan in welke gebieden zaken
als traditionele dan we! duurzame verstedelijking goed
mogelijk dan wei ongewenst
zijn.
Staatssecretaris De Vries is
een fervent voorstander van
integrale gebiedsvisies als
Waterkompas: "Kijkend naar
de lokale problemen rnoeten
gerneenten en waterschappen
sarnen naar gebiedspecifieke
oplossingen zoeken". Ze prijst
zich "zeer gelukk ig" dat
" organisaties in den Iande
zonder missives vanuit Den
Haag doordrongen zijn van de
noodzaak van samenwerking".

de Vries:
DE STEM VAN VVATER

"We zoeken naar

INTERNATIONALISERING

In andere delen van hetland ontwikkelt
men vergelijkbare nieuwe planvorrnen.
In Alrnelo-Wierden ontwikkelen de vijf
partijen die dee] uitmaken van het
Waterpact van Twente, een waterstructuurplan en een waterinrichtingsplan.
Projectleider Sander Meijerink: "Het
waterstructuurplan is gemeentegrensoverschrijdend. Het richt zich op de
relaties tussen water en ruimtelijke
ordening, en tussen stad en ornrneland.
De nadruk ligt daar op het watersysteem.
Het plan mondt uit in een functiegeschiktheidskaart. Daarop staat per
gebiedseenheid aangegeven voor welke
hoofd- en nevenfuncties hij geschikt is.
Het waterinrichtingsplan gaat primair
over de inrichting van de waterketen in
het stedelijk gebied. Het wettelijk verplichte gerneentelijk rioleringsplan is er
een onderdeel van".
In Noord-Nederland ontwikkelde de
Stuurgroep Waterkompas voor het
Waterschap Dollardzijlvest en de
gemeenten Ernmen, Stadskanaal en
Vlagtwedde een "op watersysternen
gebaseerde toekomstvisie" voor zowel
het stedelijke als het landelijke gebied.
Voor functies als landbouw, natuur,

Iichte bestuurlijke

In grensgebieden zo u deze samenwerking zich tot over de grens rnoeten uitstrekken, maar Van Brink ontmoet
daarin nog te vee] formele belemmeringen. Als hij zaken wil doen met gemeenten en waterschappen direct over de
grens die afwateren op zijn gebied, moet
dat formeel via Den Haag !open. Van
Brink pleit voor de vorrning van internationale waterschappen.
Staatssecretaris De Vries verwacht dater
de komende jaren op dit punt vee] zal
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systemen die
niet leiden
tot eindeloze
vergadercircuits".

Veenendaal ligt in de Gelderse Vallei aan de voet van de
Utrechtse Heuvelrug. Een belangrijk element in het ROMproject Gelderse Vallei is bestrijding van de verdroging.
Daarvoor wil men de grondwaterwinning verminderen.
Dit leidt echter tot wateroverlast in de uitbreidingswijken
van Veenendaal. Die blijken op laaggelegen locaties te

veranderen: " Binnenkort verschijnt de
Europese Kaderrichtlijn Water. Daarin
wordt gekozen voor een stroomgebiedsgewijze aanpak. Als de richtlijn volgend
jaar is vastgesteld, krijgen Ianden drie
jaar de tijd deze te implementeren.
Orndat stroomgebieden zich niet aan
landsgrenzen houden, moeten er dus
snel werkbare internationale samen werkingsverbanden kornen . Of dat internationale waterschappen moeten zijn,
weet ik niet. We moeten kijken hoe we
de zeer uiteenlopende bestuurlijke organisaties op elkaar kunnen afstemmen.
We zoeken naar Iichte bestuurlijke
system en die niet leiden tot eindeloze
vergadercircuits".
NIEUVVE DOGMA'S

Vee! steden, waterschappen en waterleidingbedrijven werken inrniddels
enthousiast aan stedelijk waterbeheer.
Allerlei organisaties ondersteunen hen
daarbij. Zo ontwikkelde IKC-Natuurbeheer de CD-ROM 'Hydropolis. Water
in de bebouwde omgeving', en kornen
IBN-DLO en het ingenieursbureau
Tauw binnenkort met het praktijkboek
'Leve(n) de Stadswateren. Werken aan
water in de stad'. Het Nationaal Dubo
Centrum (Dubo = duurzaam bouwen )
ontwikkelde sam en met marktpartijen
een Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen
en een Natiooaal Pakket Duurzame
Stedebouw. In beide wordt vee! aandacht besteed aan duurzaam stedelijk
waterbeheer.
Albert Elshof is blij met de snel groeiende belangstelling voor stedelijk water,
maar wijst ook op het gevaar van nieuwe
dogma's. Elshof: "Er bestaat een neiging
om maatregelen te verheffen tot doelstellingen. Verhard oppervlak afkoppelen van de riolering is echter lang niet
altijd zinvol, waterbesparing via zuinige
douchekoppen en dergelijke heeft nauwelijks invloed op het watersysteern en
de milieubalans van een dubbelleidingnet is meestal negatief. Als je dergelijke
rnaatregelen tot dogma's verheft, zet je
je geloofwaardigheid op het spel en
verlies je draagvlak voor maatregelen
die echt zoden aan de dijk zetten".

liggen waar kwelwater, afkomstig van de Utrechtse Heuvelrug, aan de oppervlakte komt. Ze werden gebouwd in de

HENK DONKERS

tijd dat het grondwater door de winningen 50 centimeter
onder het natuurlijke peil stond. Verdere verdroging van
natuurgebieden kan nu aileen voorkomen worden met veel
kunst en vliegwerk.
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