Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 27(2018); webversie Jan van den Noort 2020

Van 1993 tot nu
Enkele observaties van beleidsontwikkelingen
in het waterbeheer
M a a rt en H of s tr a

Het beschrijven van ontwikkelingen in een achterliggende periode van vijfentwintig jaar
betekent onvermijdelijk kiezen wat in die periode vanuit het onderwerp gezien belangrijk
is geweest. Dat kan niet anders dan een subjectieve keuze zijn, een selectie mede op basis
van persoonlijke ervaringen opgedaan van binnenuit, werkzaam in het waterbeheer, of
van buitenaf, bijvoorbeeld een belanghebbende bij het werk van de waterbeheerder. Ook
wanneer wordt gebouwd op ervaringen van nauw bij het waterbeheer betrokken personen kunnen er grote verschillen in perspectief optreden. Zo zal een medewerker van een
polderdistrict (die bestonden nog in 1993) andere herinneringen hebben dan een medewerker die nauw betrokken is geweest bij de beleidsformulering en implementatie. Daarnaast legt de omvang van deze bijdrage beperkingen op aan de breedte waarin een onderwerp kan worden behandeld. Een lezer zal dan ook niet alles behandeld zien wat hij of zij
belangrijk vindt, terwijl andere onderwerpen wellicht minder aandacht hadden mogen
krijgen. Ontwikkelingen in het beleid zijn ook elders goed gedocumenteerd en dus ook
goed terug te vinden voor wie meer detail wenst.
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De uitgangssituatie 1993, enkele schetsen
Het jaar 1993, nu vijfentwintig jaar geleden, kan als we het nu bezien worden beschouwd
als een soort tussenjaar. Het was vier jaar daarvoor dat de derde Nota Waterhuishouding
(NW3, 1989) de lijnen van de nota Omgaan met Water had vertaald in nationaal beleid. De
minister vertolkte in de Voortgangsrapportage Integraal Waterbeheer en Noordzee-aangelegenheden 1993 de situatie als volgt: ‘Integraal waterbeheer als nieuwe manier van omgaan
met water, is op snelle wijze gemeengoed geworden bij alle waterbeherende instanties.’
Opvallend element van dezelfde voortgangsrapportage is overigens dat ondanks de
grote breedte aan onderwerpen waarover de voortgang wordt gerapporteerd er geen aandacht wordt gegeven aan de waterveiligheid.1 Niet veel later zou dat onderwerp ruim aandacht krijgen vanwege het hoogwater van december 1993 en januari 1995 in de stroomgebieden van Rijn en Maas, waarover later meer. Je zou kunnen zeggen dat er in die tijd
in feite twee parallelle sporen te onderkennen waren in het waterbeheer: het spoor van
de waterveiligheid (waarover apart werd gerapporteerd aan de Tweede Kamer) en het
spoor van het integrale waterbeheer (waarover werd gerapporteerd in de genoemde
voortgangsrapportage).2

Waterveiligheid, de aanloop
Het denken over en werken aan waterveiligheid was in 1993 vooral nog een uitvloeisel
van de watersnoodramp van 1953 en het daaruit voortgekomen Deltaplan. In 1986, met
de opening van de Oosterscheldedam werd het Deltaplan min of meer afgerond, zij het
dat in 1987 werd besloten tot aanleg van de Europoortkering (Maeslantkering + Hartelkering) in het Rotterdamse havengebied.

1 Derde Nota Waterhuishouding, Rijn- en Noordzeeactieprogramma’s,
Beleidsplan Harmonisatie
Noordzeebeleid, Beleidsnota Scheepvaartverkeer,
Milieubeleidsplan Scheepvaart, Watersysteemplan
Noordzee, Saneringsprogramma Waterbodems
Rijkswateren, Toepassing
van de Wet verontreiniging
zeewater.
2 De voortgangsrapportage Integraal Waterbeheer
en Noordzee-aangelegenheden werd later Water
in Beeld en heet tegenwoordig De Staat van Ons
Water.
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Afb. 1 De Derde Nota
waterhuishouding uit
1989.

Voor het rivierengebied werden na 1953 berekeningen uitgevoerd om na te gaan of ook de rivierdijken verhoogd en versterkt
dienden te worden. Duidelijk werd daarbij dat de stabiliteit van de
rivierdijken zeker niet overal was gewaarborgd en dat dijkversterkingen noodzakelijk waren. In 1956 werd door de Minister van Verkeer en Waterstaat tezamen met de Gedeputeerde Staten van Gelderland overeengekomen de bandijken te dimensioneren op een
afvoer van de Rijn bij Lobith van 18.000 m3/s, een maatgevende afvoer met een kans van overschrijden van eens per drieduizend jaar.
De daaruit berekende hoogwaterstanden (MHW) werden gehanteerd als uitgangspunt voor de verbeteringswerken aan de rivierdijken in de betrokken provincies.
De keerzijde van de uitvoering van deze rivierdijkversterkingen
was echter dat belangrijke landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden (de LNC-waarden) werden
aangetast. Dit leidde tot veel onrust over de gevolgen van de rivierdijkversterkingen en tot het instellen van een Commissie Rivierdijken (de Commissie Becht) met de opdracht om na te gaan of er
aanleiding was de tot dan gehanteerde maatstaf voor het ontwerp
van maatregelen (een waterstand behorend bij een eerder genoemde afvoer van de Rijn
van 18.000 m3/s) te herzien. Ook vroeg de minister aandacht te schenken aan het proces
(inspraakmogelijkheden).
De commissie adviseerde in 1977 en stelde voor een maatgevende afvoer te hanteren
van 16.500 m3/s, waarbij de kans van overschrijden hoort van 1/1250. Zeker zo belangrijk
is de aanbeveling om ‘de verbetering waar nodig en verantwoord te doen geschieden volgens “uitgekiende ontwerpen” en een zorgvuldig begeleide uitvoering’.3

Rivierdijkversterkingen. De situatie rond 1993 en de ontwikkelingen
daarna

3 Rapport Commissie
Rivierdijken (Commissie Becht), ’s-Gravenhage,
Maart 1977.
4 J. Bervaes e.a., Attilla op
de bulldozer. Rijkswaterstaat
en het rivierengebied (Amsterdam 1990).
5 Brief aan de Tweede Kamer van 24 juli 1992. Tweede Kamer, vergaderjaar
1991-1992, 18 106, nr. 38.

Omstreeks 1990 laaide de discussie rond met name de uitvoeringspraktijk van de verbeteringswerken en in het bijzonder de wijze waarop met de LNC-waarden werd omgegaan
weer zodanig op dat de regering besloot opnieuw een commissie in te stellen: de Commissie Boertien (later Boertien I genoemd). Van bepaalde zijden en ook vanuit de politiek werd getwijfeld aan de noodzaak van dijkversterking. Veel bezwaren waren er vooral
tegen de uitvoeringspraktijk, vanwege het onvoldoende rekening houden met de LNCwaarden en het niet toepassen van ‘uitgekiende ontwerpen’. In een kritisch rapport Attila
op de bulldozer werd een en ander scherp verwoord.4
Met betrekking tot de toetsing van de uitgangspunten van de rivierdijkversterkingen
formuleerde de Minister van Verkeer en Waterstaat in haar brief aan de Tweede Kamer van
24 juli 1992 de volgende vragen voor de commissie:5
a Zijn er elementen in de afweging die ten grondslag ligt aan de keuze van de norm,
die nu zodanig veranderd zijn dat dat zou kunnen leiden tot een andere keuze?
b Zijn er op technisch/wetenschappelijk gebied zodanig nieuwe inzichten dat die
kunnen leiden tot andere uitkomsten van berekeningen?
c Zijn er in de commentaren van de laatste tijd nieuwe elementen boven gekomen die
eveneens tot een andere keuze of uitkomsten kunnen leiden en die niet in de voorgaande twee vragen zijn vervat?
Het advies van de Commissie Boertien I werd begin 1993 uitgebracht. De regering stemde in met het advies van de commissie om voor de maatgevende afvoer met een kans van
overschrijden van 1/1.250 per jaar uit te gaan van 15.000 m3/s. De regering stemt ook in
met het advies om in het gebied van de bovenrivieren meer gebruik te maken van uitge-
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Afb. 2 In 1987 leidde
de verzwaring van de
Waalbandijk tot protest in Neerijnen. Foto
P. van Galen/RCE.

kiende ontwerpen, waarbij het met name ging om zorgvuldig om te gaan met de LNCwaarden, en zij stemde in met de suggestie om daarmee zo ver te gaan dat ongeveer de
helft van de knelpunten kon worden opgelost.
Intussen debatteerde de Tweede Kamer regelmatig over de voortgang van de rivierdijkversterkingen. Een en andermaal werd daarbij geconcludeerd dat het allemaal langer
duurde dan aanvankelijk was voorzien. Dit kwam door moeizame procedures enerzijds
en door financiële randvoorwaarden anderzijds. Voor de aanleg van de Stormvloedkering Nieuwe Waterweg werd het budget voor rivierdijkversterkingen gekort met bijna
driehonderd miljoen gulden. Mocht later blijken dat de gekozen variant goedkoper zou
uitvallen dan geraamd, zou een bedrag van honderd miljoen gulden weer worden toegevoegd aan het budget voor rivierdijkversterkingen. Al met al moest de Kamer met de minister concluderen dat waar de doelstelling in het verleden was de situatie in 1998 op orde
te hebben, dit doel eerst diende te worden verschoven naar 2000, vervolgens naar 2004
en uiteindelijk (in 1993 ten tijde van het Kamerdebat over de rivierdijkversterkingen) naar
2008. Duidelijk is dat ondanks kritische vragen en moties en mede door de felle discussies over uitvoeringspraktijk de politieke prioriteit voor de rivierdijkversterkingen anno
1993 gering was.

Niet verwacht: Hoogwater Maas en Rijn (december 1993 en januari 1995)
Beleidsontwikkeling staat nooit stil, maar impulsen zorgen vaak voor veranderingen in
het denken en doen. En in het waterbeleid zijn het vaak rampen geweest die voor dergelijke impulsen zorgden. Met ons water(veiligheids)beleid hebben we daarvan voldoende
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voorbeelden. Er moet vaak eerst iets goed mis gaan voordat risico’s worden erkend en
aanpassingen in beleid en beheer bespreekbaar worden. Zo’n impuls, die velen niet zagen aankomen, werd gevormd door de twee hoogwaters in onze grote rivieren binnen een
periode van dertien maanden: december 1993 en januari 1995.
In december 1993 zorgde de Maas (en in mindere mate de Rijn) met ongekend hoge
waterstanden voor grote wateroverlast in de provincie Limburg en een klein gedeelte van
Noord-Brabant. Enkele globale kentallen van de wateroverlast eind 1993 zijn:
– ondergelopen oppervlakte: 18.000 hectare (8% van de provincie Limburg);
– aantal getroffen personen: 13.000 personen (1% van de inwoners in Limburg);
– aantal getroffen bedrijven: 2.000 bedrijven (4% van de bedrijven in Limburg);
– totale overstromingsschade: 254 miljoen (inclusief btw) (0,5% van het BNP van
Limburg).
Ruim een jaar later, in januari 1995, werd de hoogwatersituatie in vooral het Rijnstroomgebied zo kritiek ingeschat dat werd besloten zo’n 250.000 mensen te evacueren.

Afb. 3 Gennep tijdens de overstroming
van de Maas in 1926.
Foto Technische Dienst
Luchtvaartafdeeling/
NIMH.

We werden dus verrast, eind 1993 en opnieuw begin 1995. In 1926 vond de laatste grote
watersnoodramp in het Rivierengebied plaats en de langdurige afwezigheid van een extreme hoogwatersituatie had het risicobesef van velen verminderd. Na de eerste serieuze
waarschuwing in 1993 werd de gedachte dat dit opnieuw kan gebeuren veelal vermengd
met het gevoel dat de kans dat zoiets een jaar later opnieuw zou gebeuren relatief klein is.
Die kleine kans bleek echter geen belemmering voor nog een hoogwater in januari 1995.
Ditmaal – zoals gezegd – met een massale evacuatie als gevolg.
Beide gebeurtenissen samen waren voldoende om via het Deltaplan grote rivieren een
reeks van acties in gang te zetten en het waterveiligheidsbeleid weer een sterke impuls te
geven. Duidelijk was dat op korte termijn concrete maatregelen nodig waren om de risico’s bij vergelijkbaar hoge waterstanden te verkleinen. Voor de Rijntakken ging het daarbij om de dijkvakken met een overstromingskans van meer dan 1/100 per jaar. Versterking
van deze 145 kilometer dijken zou geheel of grotendeels in het jaar 1995 moeten worden
gerealiseerd. Voor de Maas zou volgens strategie II B (Boertien II) over een afstand van in
totaal ongeveer 195 kilometer kaden moeten worden aangelegd of verhoogd. Dit in aanvulling op een eveneens voorgenomen verruiming van het rivierbed van de Maas aldaar.
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Binnen twee jaar diende een beschermingsniveau langs de gehele onbedijkte Maas van
1/50 te worden bereikt door plaatselijke verhoging van de kaden en tijdelijke extra waterkeringsmaatregelen.
Om risico’s van vertraging van de uitvoering met het bestaande wettelijk instrumentarium te voorkomen werd de ‘Deltawet grote rivieren’ als een soort noodwet in werking gezet.6 Het hoofddoel hiervan was het creëren van, gezien de bijzondere situatie, voldoende
wettelijke ruimte om binnen het jaar 1995 (met een uitloop over 1996) projecten met een
zeer urgent karakter te kunnen uitvoeren. Belangrijk element daarin was de gelijkschakeling en daarmee versnelling van procedures. De wet stond model voor latere wettelijke
regelingen inzake grote infrastructurele voorzieningen.
De gebeurtenissen van 1993 en 1995 vormden aanleiding om de relatie van het waterveiligheidsbeleid en het beleid ten aanzien van de ruimtelijke ordening binnen de winterdijken nauwer te koppelen. Internationaal werd door de minister van VROM in overleg met collega-ministers van de EU-landen de Verklaring van Arles aangenomen. Hierin
spraken de ministers van Frankrijk, Duitsland, België, Luxemburg en Nederland af dat er
concrete maatregelen getroffen moesten worden op het gebied van ruimtelijke ordening,
landgebruik en waterbeheer. De ministers achtten het noodzakelijk dat daartoe zowel
voor de Rijn als voor de Maas actieplannen zouden worden opgesteld waarbij de samenhang tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening concreet inhoud wordt gegeven. Hierbij diende zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt van de overlegstructuren zoals de
Internationale Rijncommissie (IRC) en van bestaande onderzoekinstituten.
Voor het rivierengebied werd in 1996 de Beleidslijn Ruimte voor de Rivier tot stand gebracht. Hiermee werd aan deze koppeling tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening
concreet invulling gegeven. Het afwegingskader van deze beleidslijn stond in principe
alleen riviergebonden activiteiten in het rivierbed toe. Dit om ongewenste bebouwing tegen te gaan. In 2006 werd de Beleidslijn Ruimte voor de Rivier op basis van evaluatie aangepast en vervangen door de Beleidslijn Grote Rivieren.
Doelstelling van de Beleidslijn Ruimte voor de Rivier was:
a Handhaven van de beschikbare ruimte in het winterbed. De ruimte mag alleen gebruikt worden voor activiteiten die onlosmakelijk aan de rivier gebonden zijn.
b Creëren van ruimte: vergroting van de afvoercapaciteit van de rivier door verbreding
en verlaging van het winterbed, in combinatie met natuurontwikkeling.
c Beperking van schade door nieuwe activiteiten die in het winterbed kunnen worden
toegestaan en die bij hoge waterstanden tot schade kunnen leiden, een minimaal beschermingsniveau van 1:1250 per jaar aan te houden.
Dit alles met als achterliggende filosofie: Dijkverhoging en de aanleg van kaden worden
sluitstuk, pas te realiseren wanneer andere maatregelen zoals bedoeld onder b. onvoldoende effect hebben.

6 Gepubliceerd op 20
april 1995, Stb. 1995, 210.

Afb. 4 De Spiegelwaal
(links) als nevengeul
van de Waal (rechts)
tussen Nijmegen en
Lent werd tussen 2013
en 2015 gerealiseerd in
het kader van Ruimte
voor de Rivier. Foto Roger Veringmeier/Wikimedia Commons
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Een markant moment in het vormgeven van de vervolgstappen na het realiseren van
de werken in het kader van het Deltaplan Grote Rivieren was de bijeenkomst op Slot
Loevestein op 28 februari 2000. Bij deze gelegenheid werden de adviezen van de studies Ruimte voor de Rijntakken en Integrale Verkenning Benederivieren aangeboden
aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Monique de Vries. Tegelijkertijd bood
deze bijeenkomst de gelegenheid aan de staatssecretaris om een eerste gedachtebepaling te schetsen ten behoeve van een kabinetsstandpunt Ruimte voor de Rivier. Dit met
het oog op het langetermijnperspectief van veerkrachtige watersystemen bij toenemende rivierafvoeren en doorgaande zeespiegelstijging. De staatssecretaris concludeert in
haar toespraak en in de Discussienotitie Ruimte voor de Rivier (voorlopig standpunt over
de gewenste vervolgaanpak, februari 2000) dat rivierverruiming met dijkversterking als
sluitstuk inderdaad perspectief biedt voor een duurzame veiligheid.
Waar niet iedereen op had gerekend was de concreetheid waarin die middag het voorlopige standpunt door de staatssecretaris wordt geformuleerd:
Ik pleit voor een aanpak waarbij we de mogelijkheid van een overstroming incalculeren. Waarbij we vooraf bepalen wat we gaan doen als het zover is. Na de dijkverhogingen van de afgelopen jaren kunnen we de meeste hoogwaters veilig keren. Nu
willen we daarnaast de mogelijkheid hebben om retentiepolders te laten onderlopen. Bijvoorbeeld de Ooijpolder bij Nijmegen en de Biesbosch. Die vangen de wateroverlast tijdelijk op en halen zo de piek uit het hoogwater
Ook blijft er nog een restrisico. Als het alsnog mis dreigt te gaan, dan kiezen we
voor gecontroleerde overstromingen in speciaal daarvoor aangewezen nood-overloopgebieden ofwel calamiteitengebieden. Zonder dat daarbij mensenlevens in gevaar komen, of grote materiële schade ontstaat. Een gecontroleerde overstroming
is altijd goedkoper dan een ongecontroleerde.
En specifiek met betrekking tot de Waal bij Nijmegen: ‘Er zullen nog harde noten gekraakt moeten worden over de Vinex-locatie bij de Waalsprong.’
Het mag geen verbazing wekken dat vanuit de aangewezen gebieden en ook van de zijde van Nijmegen felle reacties kwamen. Wat betekent een dergelijke aanwijzing voor de
korte en lange termijn? Welke schaduwen werpt een en ander vooruit en moeten we wel
de weg op gaan van het vastleggen en inrichten van noodoverloopgebieden? Ook discussies zoals over de juistheid van de berekeningen en over de vraag of de volumes waarvan
werd uitgegaan, zoals de eventuele 18.000 m3/s bij Lobith, überhaupt wel zouden kunnen
optreden, voedden de felle discussie over de in de discussienotitie geschetste strategie en
een eerste invulling daarvan.

Noodoverloopgebieden
Eerder al, in de vierde Nota Waterhuishouding (NW4), werden noodoverloopgebieden
als mogelijkheid geïntroduceerd, zij het onder de term ‘gecontroleerd inunderen’. NW4:
‘Het gecontroleerd inunderen van één of enkele polders of dijkringen is in zulke gevallen
veruit te prefereren boven een ongecontroleerde overstroming.’ Niet eerder echter werd
er zo concreet over gesproken als op die 28e februari in Slot Loevestein. In een bijlage van
de Discussienotitie Ruimte voor de Rivier werden zowel op de kaart als met naam en toenaam vijfendertig gebieden genoemd waarvoor ruimtelijke reserveringen ten behoeve van
de hoogwaterbescherming nodig werden geacht. De lijst werd mede gepresenteerd als
inbreng van V&W in de voorbereiding van de Vijfde Nota Ruimtelijke ordening.
Vooruitlopend op eventuele aanwijzing van gebieden werd een vervolg aan de discussie gegeven in de vorm van een opdracht aan de Commissie Noodoverloopgebieden (in
de wandelgangen de Commissie Luteijn) om onafhankelijk advies uit te brengen over ‘ge-
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controleerd overstromen’ als middel om in extreme situaties de gevolgen van een overstroming langs Rijn en Maas te verkleinen. Deze commissie kwam in mei 2002 met haar
eindrapport. Het advies was positief waar het de vraag naar nut en noodzaak betreft. Als
onderbouwing vermeldde de commissie: ‘Door de inzet van een noodoverloopgebied
langs de Rijn of de Maas kan de waterstand benedenstrooms voldoende worden verlaagd
om het overstromingsgevaar af te wenden (20-70 cm). Voorwaarde is wel dat de locatie
van het noodoverloopgebied goed is gekozen en dat adequate constructies zijn aangebracht die in korte tijd veel water naar het gebied kunnen afvoeren.’
En verder: ‘Worden er geen noodoverloopgebieden aangewezen, dan is de kans aanwezig dat de overheid er bij een dreigende overstromingsramp toch voor kiest een gebied
bewust te laten overstromen, om kwetsbare gebieden te ontzien. Het is beter om die keuze te maken in rustiger tijden. De bevolking is er dan op voorbereid, gemeenten kunnen
hun rampenplannen erop aanpassen en de overheid kan maatregelen nemen om de schade te beperken en de effectiviteit en veiligheid te vergroten. Op grond van bovenstaande
overwegingen, vindt de Commissie de aanwijzing en inrichting van noodoverloopgebieden – als onderdeel van een overstromingsrampenstrategie – nuttig én noodzakelijk.’
Voor het Rijnstroomgebied adviseerde de commissie Rijnstrangen en de Ooijpolder
als noodoverloopgebied aan te wijzen en in te richten voor een volume van ruim tweehonderd miljoen kubieke meter. Als noodoverloopgebied voor de Maas adviseerde de commissie om het bovenstroomse deel van de Beersche Overlaat aan te wijzen, met een volume van tenminste honderd tot honderdvijftg miljoen kubieke meter.
In de discussie die volgde en mede op basis van aanvullend onderzoek werd in het Tussenbesluit Rampenbeheersingsstrategie Overstromingen Rijn en Maas in april 2005 besloten de ruimtelijke reservering vanwege de geringe effectiviteit voor de twee Rijngebieden, Rijnstrangen en de Ooijpolder, in te trekken. Als bijkomend argument werd gesteld
dat er met effectieve fysieke noodmaatregelen zoals de inzet van zandzakken en strobalen
voor de Rijn een reëel alternatief bestond. Wat betreft de Maas geldt een andere situatie
dan voor de Rijn, zo was het standpunt. In het Kabinetsstandpunt Rampenbeheersing
Overstromingen van november 2007 werd echter geconcludeerd dat de beschikbare onderzoeksresultaten onvoldoende hard de effectiviteit van deze maatregel onderbouwen.
Het kabinet besloot daarom om eveneens niet over te gaan tot inrichting van de Beersche
Overlaat als noodoverloopgebied.

Ruimte voor de rivier
Het project Ruimte voor de Rivier kan wel worden beschouwd als het meest bepalende en
in het oog springende ‘water’project van de afgelopen vijfentwintig jaar. Allereerst vanwege de enorme opgave die er lag. Doelstelling was het vergroten van de veiligheid in
het rivierengebied – in het bijzonder de Rijntakken – in combinatie met versterking van
de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. De maatgevende waterafvoer waarmee rekening
moet worden gehouden, werd verhoogd van 15.000 naar 16.000 m3/sec, in combinatie
– als gezegd – met verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied.
De Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier werd vastgesteld in
2004. De uitvoering werd grotendeels binnen de planning van tijd en geld afgerond in
2015 (datum gereed 2015; beschikbaar budget 2,4 miljard euro). In het project kwamen
alle hiervoor genoemde lessons learned min of meer bij elkaar en kon de opgedane kennis
en ervaring goed worden ingezet in een zowel qua inhoud als qua omvang groot project.
Enkele kenmerkende aspecten van het totale RvdR-traject die genoemd kunnen worden
zijn:
– Integrale aanpak en stroomgebiedbenadering waarin projecten in alle Rijntakken in
samenhang worden beschouwd.
– Gekozen werd voor een dubbele doelstelling waterveiligheid in combinatie met het
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ontwikkelen van natuurlijke en landschappelijke waarden, waarmee het belang van
aandacht voor natuur en landschap van meet af aan een centrale plaats kreeg in het
project.
– Er kwam een PKB met een heldere scope (tijd en geld), maar zonder een keurslijf te
zijn. De meest aansprekende term in dat opzicht is ‘omwisselbesluit’.
– Samenwerking met alle overheidspartners; Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten. Optimaal gebruik makend van de aanwezige kennis en competenties. Als
voorbeeld de gemeente Nijmegen als trekker van het Rivierverruiming NijmegenLent; Waterschap Veluwe als voortrekker van de Hoogwatergeul Veesen-Wapenveld.
– Het betrekken van alle stakeholders en ruimte geven aan hun inbreng, ook ongevraagd. De meest proactieve groep die al snel met een eigen visie kwam, was de
groep bewoners van de Overdiepse Polder.
Medio 2017 waren 32 van de 34 maatregelen van het Ruimte voor de Rivier programma
voor de mijlpaal waterveiligheid afgerond. De werkzaamheden duren weliswaar nog
voort, zoals tot 2022 in de IJsseldelta, maar sinds de start in 2006 zijn op meer dan dertig
plaatsen in het land maatregelen uitgevoerd om gebieden te beschermen tegen overstromingen van de grote rivieren.

Dynamisch handhaven van de kustlijn
1990 was een cruciaal jaar voor de kustveiligheid. In de eerste Kustnota (Kustverdediging na 1990) werd gekozen voor het ‘dynamisch handhaven’ van de kustlijn ten behoeve
van het duurzaam zorgen voor veiligheid en duurzaam behoud van functies en waarden
in het duingebied. De basiskustlijn – ongeveer overeenkomend met de ligging in 1990 –
dient te worden gehandhaafd. Bij teruggang van de kustlijn landwaarts ten opzichte van
de basiskustlijn wordt met zandsuppleties ingegrepen. Dynamisch handhaven betekent
dat er ruimte moet zijn voor een zekere beweeglijkheid, die hoort bij de wisselende krachten van de zee. De kustlijn moet daarbij binnen zekere marges worden gehandhaafd en
de kustlijn wordt voornamelijk met behulp van zandsuppleties op zijn plaats gehouden.
Hierdoor wordt voorkomen dat de duinen structureel smaller worden en waarden in het
duingebied blijvend verloren gaan.

Afb. 5 Zandsuppletie met behulp van een
sleephopperzuiger. Foto
Wikimedia Commons.
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‘Dynamisch handhaven’ past bij de natuurlijke beweeglijkheid van de kust. Afstemming van beheer en onderhoud, gericht op het herstellen van de natuurlijke dynamiek
en natuurwaarden in duingebieden sluit hierop aan. De tweede Kustnota ‘Kustbalans’
(1995) bevestigde het beleid van 1990. Toegevoegd werd het doel om het fundament van
de kust te onderhouden door middel van zandsuppleties op dieper water. Ook zandverliezen op dieper water moeten namelijk worden gecompenseerd, om te voorkomen dat
het zandig fundament van Nederland op termijn verzwakt raakt.
De derde Kustnota ‘Traditie, Trends en Toekomst’ (2000) betekent ten opzichte van de
tweede Kustnota een veel sterkere relatie tussen kustveiligheid en ruimtegebruik. In die zin
is de derde Kustnota een nadere uitwerking van de vierde Nota Waterhuishouding (NW4)
voor het onderwerp kustveiligheid, want één van de pijlers van NW4 is de versterking van
de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. In de Nota Ruimte van 2004
en de daarop volgende Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR, 2006) wordt de samenhang tussen water en ruimte nog verder versterkt en wordt het beleid om de hoogte van het kustfundament te laten meegroeien met de zeespiegelstijging door zandsuppleties doorgezet, daarbij waar mogelijk gebruik makend van de natuurlijke dynamiek.

Zwakke schakels en Zandmotor
In 2003 is vanwege nieuwe inzichten – de kracht waarmee golven op de kust slaan is groter dan werd aangenomen – aanvullend onderzoek verricht door Rijkswaterstaat naar
de sterkte van de hoogwaterbescherming van de kust. Dit leidde tot de conclusie dat op
tien plaatsen langs de Nederlandse kust, de zogeheten Zwakke Schakels, duinen of dijken verstevigd moesten worden om te voldoen aan de veiligheidsnormen voor de kust.
Inmiddels is in 2016 het laatste project afgerond en hebben we weer een sterke kust die
de komende decennia bijdraagt aan droge voeten in Nederland. Belangrijk aspect van de
aanpak van deze zwakke schakels is dat naast veiligheid ook waar mogelijk getracht is een
verbinding te maken met andere beleidsvelden zoals landschap, natuur en recreatie. Zo
werd in Scheveningen tegelijkertijd met de vergroting van de kustveiligheid de boulevard
totaal vernieuwd met de waterkering in het profiel van de boulevard en in Katwijk aan Zee
werd de waterkering gecombineerd met een parkeergarage waardoor nu veel minder auto’s op straat staan. In Cadzand-Bad kon de versterking van de zwakke schakel worden
gecombineerd met de aanleg van een nieuwe jachthaven.

Afb. 6 De nieuwe
jachthaven in CadzandBad combineert kustveiligheid met recreatie. Hier gefotografeerd
in oktober 2016. De
opening vond plaats in
mei 2017. Fotograaf
onbekend.
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Ook in de uitvoering wordt voortdurend gezocht naar innovatieve manieren van
werken. Een bekend voorbeeld daarvan is de ‘Zandmotor’. In plaats van regelmatige
zandsuppleties uit te voeren om de kustlijn op z’n plaats te houden werd in één keer een
grote hoeveelheid zand (meer dan twintig miljoen m3) aangebracht op de vooroever. Dit
gebeurde vanuit de gedachte dat door de invloed van wind en water het zand zich geleidelijk zal verplaatsen naar andere gedeelten van de Hollandse kust. Door dit ‘bouwen met
de natuur’ is een hoogwaardig natuur- en recreatiegebied ontstaan.

Deltacommissie 2008: zorgen over klimaatverandering
Aanvankelijk was het vooral de duurzame veiligheid van de kust die als belangrijkste onderwerp werd genoemd in de taak van een nieuwe commissie om de staatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat te adviseren over de mogelijke lange termijneffecten van de klimaatverandering. Waar al lang werd gesproken over de klimaatverandering zal de film
van Al Gore, An Inconvenient Truth (2006), zeker hebben bijgedragen aan de zorgen over
het klimaat.
Als gezegd was de vraagstelling aanvankelijk nogal gericht op de kustveiligheid op
de lange termijn. De commissie die hierover in september 2007 werd gevraagd om voor
1 april 2008 te adviseren kreeg bij de instelling dan ook de naam ‘Commissie duurzame
kustontwikkeling’. Al gauw bleek echter tijdens het werk van de commissie dat er breder
moest worden gekeken dan de term ‘duurzame kustontwikkeling’ uitstraalde. In haar
eindrapport Samen Werken aan Water spreekt de commissie daarom ook over de ‘Deltacommissie 2008’ en gebruikt daarnaast termen als ‘nieuwe Deltacommissie’ en ‘tweede
Deltacommissie’. Dit weerspiegelt de samenhang die er is als het gaat om de waterveiligheid, maar ook de zoetwatervoorziening tussen de kust enerzijds en het achterland met
de rivieren en IJsselmeer/Markermeer en de regionale watersystemen anderzijds.
De commissie kreeg als taak de Staatssecretaris te adviseren over:
a de te verwachten zeespiegelstijging, de wisselwerking tussen die stijging en de afvoer van de grote Nederlandse rivieren en andere klimatologische en maatschappelijke ontwikkelingen tot 2100-2200, die van belang zijn voor de Nederlandse kust;
b de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de Nederlandse kust;
c mogelijke strategieën voor een samenhangende aanpak die leidt tot duurzame ontwikkeling van de Nederlandse kust, op basis van a. en b; en
d daarbij voor deze strategieën aan te geven wat, naast de veiligheid voor het achterland, de maatschappelijke meerwaarde is voor de korte en lange termijn.
In haar eindrapport (ondertitel ‘Een land dat leeft, bouwt aan zijn toekomst’) geeft de
commissie aan dat er breder is gekeken dan naar (water)veiligheid alleen: ‘In de visie is
daarom ook gelet op samenhang met wonen en werken, landbouw, natuur, recreatie,
landschap, infrastructuur en energie. Veiligheid en duurzaamheid zijn de twee pijlers
voor de strategie van de komende eeuwen. Naast bescherming tegen het water, benadrukt
en benoemt het advies de kansen voor de Nederlandse samenleving.’ Behalve inhoudelijke adviezen zijn het vooral de politiek-bestuurlijke, juridische en financiële aanbevelingen die uiteindelijk in de follow up van het rapport een grote rol hebben gespeeld.
De belangrijkste aanbeveling is om een Deltawet te maken met daarin (1) afspraken
over de taken en bevoegdheden van de deltacommissaris; (2) afspraken over de financiering van het Deltaprogramma; en (3) dat er ieder jaar een Deltaprogramma moet verschijnen. Het doel van het Deltaprogramma is Nederland nu en in de toekomst te beschermen
tegen overstromingen, zorgen voor voldoende zoetwater en de inrichting van het land
klimaatbestendig maken. Als gezegd blijven ecologie en waterkwaliteit in de doelstelling
buiten beeld.
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Hiervoor nog niet benoemd, maar uiterst relevant is de ontwikkeling in het denken over
de normstelling voor waterveiligheid. In de Wet op de waterkering van 1996 was de normstelling gebaseerd op waterhoogte (overschrijdingskans). De nieuwe normstelling is gebaseerd op het overstromingsrisico, gedefinieerd als de kans op een overstroming vermenigvuldigd met de gevolgen daarvan. Het kabinet kiest in de Nota Waterveiligheid en
het Nationaal Waterplan op basis van een risicobenadering voor een duurzame aanpak
door in te zetten op ‘meerlaagsveiligheid’. Meerlaagsveiligheid wordt opgebouwd in drie
lagen: (1) Preventie als primaire pijler van beleid; (2) Duurzame ruimtelijke planning; en
(3) Rampenbeheersing op orde krijgen en houden.
In de wijziging van de Waterwet is per 1 januari 2017 het normenstelsel geactualiseerd.
Hierin wordt verwerkt een basisveiligheid voor ieder individu (kans op overlijden is niet
groter dan 1/100.000 per jaar), een maatschappelijk aanvaardbaar risico voor grote groepen slachtoffers en een economisch optimaal veiligheidsniveau. Om de normering beter rekening te laten houden met de verschillende faalmechanismen van een dijk wordt
een overstap gemaakt naar een overstromingskans per dijktraject. Voor trajecten met een
overstromings- of faalkans zijn twee waarden gespecificeerd, namelijk de signaleringswaarde en de ondergrens.

Van integraal naar integraler: vierde Nota Waterhuishouding
De ruime aandacht die na 1993-1995 terecht werd besteed aan de waterveiligheid betekende niet dat integraal waterbeheer niet meer op de agenda stond. In de uitwerking van
het beleid van de derde Nota Waterhuishouding werden met name resultaten geboekt
bij de versterking van de interne samenhang op basis van de watersysteembenadering.
Tegelijkertijd vormde versterking van de externe samenhang in het bijzonder met het
beleidsterrein van de ruimtelijke ordening nog een forse uitdaging. De vierde Nota Waterhuishouding kreeg als leidraad mee de trits Versterken (doorgaan met de succesvolle
implementatie van integraal waterbeheer), Verbreden (versterken van de externe samenhang met aanpalende beleidsterreinen, in het bijzonder ruimtelijke ordening en natuurbeleid) en Verdiepen (aandacht geven aan nieuwe ontwikkelingen in het bijzonder klimaatverandering).

Het proces
Minister Jorritsma van V&W in de Tweede Kamer op 2 april 1996: ‘Sinds eind 1994 wordt
door een interdepartementaal projectteam gewerkt aan de vierde Nota Waterhuishouding. Daarbij wordt het zogenaamde open planproces gehanteerd, waarbij het projectteam via het systeem van hoor en wederhoor wil komen tot het opstellen van de nota die
de basis moet vormen voor het waterhuishoudkundige beleid voor de komende eeuw.’
Hoewel bij eerdere Nota’s afstemming met diverse belanghebbenden een vast onderdeel in het totstandkomingsproces vormde, was bij het opstellen van de vierde Nota Waterhuishouding het streven hier een gezamenlijk traject van te maken. Doel daarvan was
dat alle betrokkenen bij het waterbeheer de gelegenheid werd gegeven hun zienswijze
op de voortgang van het waterbeleid mondeling of schriftelijk in te brengen. Start van
het proces vormde een visienotitie ‘Ruimte voor Water’ (oktober 1995) met als ondertitel
‘aanzet voor discussie’. Deze notitie, die sterk appelleert aan het concept integraal waterbeheer, schetst voor de diverse thema’s mogelijke richtingen voor de toekomst, met de
nadruk op ‘mogelijke’. De notitie was vervolgens basis voor een serie van landelijke en
regionale discussies om de richting voor de diverse thema’s nader te bepalen.
In een uitgebreid overzicht van de reacties en een samenvattend verslag van de bijeenkomsten vormde de notitie ‘Vol van Water, de meningen gepeild’ (september 1996) de ba-
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sis voor de volgende stappen in het proces van totstandkoming van NW4. Vol van Water is
niet alleen een verslag van de resultaten van de gehouden landelijke en regionale bijeenkomsten, maar ook de weerslag van de vele schriftelijke reacties die het projectteam NW4
mocht ontvangen op de visienotitie Ruimte voor Water. Mede op basis van de discussies,
de resultaten van het project watersysteemverkenningen en actuele evaluaties en nota’s
werd als laatste discussiestuk het ‘Schetsboek voor een vierde Nota Waterhuishouding’
(december 1996) opgesteld. Herkenbaar daarin zijn de drie richtinggevende items Versterken, Verbreden, Verdiepen van het waterbeleid en beheer. Het Schetsboek vormde de
basis voor een afsluitende serie discussiebijeenkomsten waarin met name die onderwerpen centraal stonden waarover nadere discussie nodig was om een verantwoorde beleidsrichting te kunnen kiezen. Het gaat dan om onderwerpen als normering, waterbodem,
subsidieregeling gebiedsgerichte projecten, en dergelijke meer.
Het beleidsvoornemen vierde Nota Waterhuishouding werd gepubliceerd in september 1997 en na een formele inspraakprocedure werd de regeringsbeslissing NW4 vastgesteld in december 1998. Bij het overleg met de Tweede Kamer in juni 1999 werd positief
gerefereerd aan het open planproces, zij het dat er ook kanttekeningen kunnen worden
gemaakt als het gaat om de rol en het moment van betrokkenheid van de Tweede Kamer.
Dhr. Biesheuvel zei hierover in het overleg in juni 1999: ‘Het voortraject heeft dus geleid
tot veel reacties en dat krijg je als je een open planprocedure rondom de Vierde nota waterhuishouding start. Op zichzelf heb ik daar niets op tegen, zij het dat je je wel moet realiseren dat daardoor een lange behandelingsduur ontstaat. Immers, het uitbrengen van
het regeringsvoornemen was 30 september 1997 en nu hebben wij pas de discussie in de
Tweede Kamer over een planperiode die in feite al is ingegaan. Wij moeten ons dat goed
realiseren. Desalniettemin is het goed dat de Kamer haar zegje doet.’
In aanvulling hierop dient nog te worden vermeld dat de wateroverlast van najaar 1998
tot enige vertraging leidde om beide documenten, NW4 en Notitie Wateroverlast tegelijk
naar de Tweede Kamer te kunnen sturen.

De inhoud
De vierde Nota Waterhuishouding bouwt voort op de derde Nota Waterhuishouding
waarin integraal waterbeheer en de watersysteembenadering de sleutelbegrippen zijn.
De aanpak verwierf draagvlak bij de verschillende partijen die zich met het waterbeheer
bezighielden. Met name de interne samenhang van het waterbeheer, waterkwaliteits- en
kwantiteitsbeheer van oppervlaktewater en grondwater, werd daarbij versterkt. Een en
ander vertaalde zich ook in de bestuurlijke aanpassingen, waarbij in tegenstelling tot gescheiden beheerorganisaties integratie van de taken van waterbeheerders meer en meer
de standaard werd binnen de grenzen van de watersystemen, resulterend in 21 all-in waterschappen in 2018. Het feit dat waterveiligheid vanaf NW4 niet een apart spoor is, maar
onderdeel van het brede integrale waterbeheer weerspiegelt zich in het feit dat het één van
de vier thema’s van NW4 is.
Tegelijkertijd groeide echter het besef dat de samenhang met andere beleidsterreinen
(de externe samenhang) minder van de grond kwam, ondanks het besef dat voor een effectief en efficiënt watersysteembeheer die samenwerking zeker nodig was. Dit gold voor
milieubeheer en natuurbeheer, maar nog sterker voor de relatie met het beleidsterrein van
de ruimtelijke ordening. Over deze gewenste verbreding van het beleidsmatige blikveld
zegt NW4 in de inleiding: ‘Om op een efficiënte en effectieve wijze problemen in het waterbeheer te kunnen aanpakken, is het nodig de afstemming op andere beleidsterreinen
te verbeteren. In het open planproces kwam vooral de wens naar voren om de aandacht
voor de omgeving te verbreden door ruimtelijke ordening en natuur- en milieubeleid erbij te betrekken. Ook bleek er veel behoefte aan het verbeteren van de samenwerking tussen waterbeheerders, gemeenten en provincies en aan een grotere samenhang tussen de
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verschillende planfiguren.’ Niet voor niets ook
kreeg de startnotitie, het visiedocument, de titel Ruimte voor Water.
Niettemin lukte het in het interdepartementale overleg niet om de wens te honoreren die in
het voorbereidingstraject naar voren was gekomen, namelijk om in artikel 10 van het Besluit
ruimtelijke ordening – waar stond aangegeven
dat de gemeente bij het opstellen van een bestemmingsplan ‘zo nodig’ de waterschappen
betrekt – de woorden ‘zo nodig’ te schrappen.
De compromistekst die NW4 haalde luidde:
Eén van de huidige knelpunten is de niet
optimale afstemming tussen de verschillende planfiguren op het gebied van de
ruimtelijke ordening, milieubeheer en
waterbeheer. Wettelijke aanpassingen om
de samenwerking tussen gemeenten en
waterschappen te bevorderen zijn niet
nodig. Om misverstanden te vermijden,
wordt er met nadruk op gewezen dat een
wettelijke verplichting bestaat om waterschappen in te schakelen bij de voorbereiding van gemeentelijke bestemmingsplannen. In het besluit op de Ruimtelijke
ordening is immers bepaald dat bij de
voorbereiding van bestemmingsplannen
B&W waar nodig (imperatief ) met de bij
het plan betrokken waterschapsbesturen
overleg plegen. In elk plan waarin het door het waterschap behartigde belang aan Afb. 7 Het schema
de orde is, dient het gemeentebestuur dus in overleg te treden met het waterschaps- Watertoets en m.e.r.
zoals dit is te vinden
bestuur. Het waterschap kan de gemeente hierop aanspreken.
op de website help-

Dit zinde de Tweede Kamer niet, zo bleek bij de behandeling van NW4 en de Notitie Wa- deskwater.nl.
teroverlast, en dus kwam er een motie van Kamerlid Van den Berg (SGP):7
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat een adequate afstemming
tussen het waterbeheer en de gemeentelijke ruimtelijke inrichting van groot belang is;
constaterende, dat er in de bestuurlijke praktijk onduidelijkheden bestaan omtrent
de wettelijke mogelijkheden c.q. verplichtingen die het Besluit ruimtelijke ordening
(BRO) kent om waterschappen te betrekken bij het opstellen van gemeentelijke bestemmingsplannen; verzoekt de regering het betreffende besluit zodanig te wijzigen, dat daaruit onomstotelijk een verplichting blijkt om waterschappen in te schakelen bij de voorbereiding van gemeentelijke bestemmingsplannen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Met de wateroverlast van 1998 nog vers in het geheugen werd deze motie met algemene
stemmen aangenomen. In de huidige tekst van het Besluit ruimtelijke ordening luidt Artikel
3.1.1 als volgt: ‘Het bestuursorgaan dat belast is met de voorbereiding van een bestemmingsplan pleegt daarbij overleg met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en
met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn.’

7 Tweede Kamer 19992000 Kamerstuk 26401,
nr. 9.
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Ingevolge Artikel 3.1.6.1, onder b, dient in de toelichting van een (ontwerp)plan een
beschrijving te worden gegeven van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden
met de gevolgen voor de waterhuishouding.
Mede als uitvloeisel van de wateroverlastproblemen in 1998 (zie hierna) is inmiddels
heel wat bereikt in de afstemming. Het watertoetsproces is daarin een belangrijk instrument geweest. Doel van het watertoetsproces is te waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze meewegen bij alle ruimtelijke
plannen en besluiten die relevant zijn voor de waterhuishouding. De meerwaarde van het
watertoetsproces is dat het zorgt voor een vroegtijdige en systematische aandacht voor
wateraspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Het gaat daarbij om alle waterhuishoudkundige aspecten, waaronder veiligheid, wateroverlast, watertekort, waterkwaliteit
(waaronder verzilting) en verdroging, en om alle wateren: rijkswateren, regionale wateren, gemeentelijke en particuliere wateren en grondwater. Niettemin adviseerde de OESO
in haar analyse van het Nederlandse waterbeheer in 2014 nog meer aandacht te geven aan
de samenhang tussen water, landgebruik en ruimtelijke ordening.8
De waterschappen vinden het belangrijk dat het watertoetsproces ook in de Omgevingswet een goede plaats krijgt. Vanwege het vormvrije karakter van de visies is de toets
is in de nieuwe wetgeving niet verplicht voor Omgevingsvisies. De partners in het Bestuursakkoord Water 2011 hebben afgesproken om de watertoets conform de Bestuurlijke Notitie Watertoets uit te voeren bij alle ruimtelijke plannen die van belang zijn voor het
waterbeheer, waaronder structuurvisies.

Waterkwaliteit en ecologie. Herstel en inrichting van watersystemen

8 OESO (2014) Water
Governance in the Netherlands;
Fit for the future? Zie hierover ook het artikel van
Herman Havekes in dit
nummer.
9 Voor een overzicht van
het WVO-beleid in de periode 1970-1995 zie Bestrijding van de waterverontreiniging, 25 jaar WVO
(Ministerie van Verkeer
en Waterstaat en Unie van
Waterschappen, Den Haag
1995); en Geert B. Vinke,
Over de WVO gesproken …
(Zoetermeer 2009).

In 1970 werd de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) van kracht.9 Hierna was
het zwaartepunt van het waterkwaliteitsbeleid sterk gericht op de chemische waterkwaliteit. Meer en meer werd duidelijk dat voor gezonde ecosystemen een verbreding van het
beleid noodzakelijk was. De succesvolle bestrijding van de verontreiniging van het oppervlaktewater door het saneren van de lozingen van stedelijk en industrieel afvalwater
heeft tot een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater geleid. In
aanvulling daarop is voor een goede ecologische kwaliteit aandacht nodig voor hydrologische en morfologische aspecten. Zoals in het Indicatief Meerjarenprogramma Water
1985-1989 al werd aangegeven, zal de aandacht zich steeds meer moeten richten op het
functioneren van oppervlaktewater als onderdeel van het aquatisch ecosysteem, een samenhangend geheel van water, bodem en oevers en het bijbehorende planten en dierenleven, alsmede op de beïnvloeding van andere milieucompartimenten.
Deze verbrede visie kwam onder meer tot uiting in ecologische kwaliteitsdoelstellingen zoals die werden uitgewerkt door de Commissie Uitvoering WVO (CUWVO) en opgenomen in het IMP Water 1985-1989. Naast aandacht voor de natuurlijke levensgemeenschappen van de verschillende watertypen zoals beken, rivieren en sloten werd daarin
onder meer aandacht gegeven aan criteria voor handhaving volgens het optimum van het
type en ‘doen en laten’. Dit laatste betrof de consequenties van de keuze voor ecologische
doelstellingen van het hoogste, middelste of hoogste niveau voor respectievelijk waterstaatkundige en cultuurtechnische activiteiten, lozingen, diffuse verontreiniging, biologisch beheer (oogsten of het uitzetten van organismen) en gebruiksfuncties. Maatregelen
waren nodig aangezien de som van verontreiniging, onevenwichtige inrichting en overmatig gebruik had geleid tot een situatie waarin geen sprake is van gezonde en duurzaam
functionerende waterhuishoudkundige systemen. Algemeen erkenning kreeg ook het
beleid dat voor een duurzaam herstel van de watersystemen ook inrichtingsmaatregelen
nodig zijn naast het terugdringen van de verontreiniging.
Zoals reeds aangegeven in de derde Nota Waterhuishouding:
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– de doelstellingen voor de waterbodemkwaliteit en ecologisch herstel zijn alleen realiseerbaar door naast emissiemaatregelen ook inrichtingsmaatregelen uit te voeren;
– tevens blijkt dat bij een combinatie van emissiemaatregelen en inrichtingsmaatregelen een groter effect wordt bereikt dan bij verdergaande emissiemaatregelen alleen.
Dit geldt voor ecologisch herstel, waterbodemkwaliteit en eutrofiëringsbestrijding;
– deze aanvullende maatregelen komen tevens de visserij, de scheepvaart en het recreatief gebruik van de waterhuishoudkundige systemen ten goede.
Een duidelijk voorbeeld hiervan in de rijkswateren vormde het BOVAR-project (Bestrijding Overmatige Algengroei VeluweRandmeren) later voortgezet in het IIVR-project (Integrale Inrichting Veluwe Randmeren). Maatregelen die bij dit project zijn uitgevoerd
zijn: vergaande defosfatering van het effluent van de rioolwaterzuiveringsinrichting van
Harderwijk; optimalisatie van het doorspoelen van de randmeren; aanleg van slibvang
bij de uitmondingen van de beken; en het afleiden van de Schuitenbeek via een slibvang,
dan wel een aan te leggen rietveld. De Veluwerandmeren waren vanaf 1970 door toenemende eutrofiëring troebel geworden en de oorspronkelijk aanwezige kranswieren waren verdwenen. Samen met belangenorganisaties en bewoners van het gebied hebben de
overheden samengewerkt aan een plan voor de (her)inrichting van de Veluwerandmeren.
Halverwege de jaren negentig heeft een omslag plaatsgevonden van een troebel, door
blauwwieren gedomineerd ecosysteem naar een helder, door ondergedoken waterplanten gedomineerd water met meer natuurlijke kenmerken.

Levende rivieren en Natuur aan het werk
Een belangrijke impuls aan de brede benadering zoals hiervoor geschetst gaf zonder twijfel het plan Levende Rivieren dat het Wereld Natuur Fonds (WNF) in 1992 lanceerde. Niet
alleen voor het rivierengebied zelf, maar ook voor de praktische invulling van (her)inrichting met oog voor ecologische herstel in andere gebieden vormde de in dit plan verwoorde benadering een belangrijke inspiratiebron.
Doel van het WNF-plan was om te komen tot herstel van het natuurlijk rivierlandschap

Afb. 8 Ecologisch
beekherstel van de
Kleine Beerze bij Vessem (Noord-Brabant).
Hier is vanaf 2008 een
Ecologische Verbindigszone tot stand gebracht. De werkzaamheden gingen gepaard
met archeologisch onderzoek. Foto Bert van
As/RCE.
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Afb. 9 Werkzaam
heden aan de Marker
Wadden, april 2018.
Foto John Gundlach,
Flying Holland.

door vergroting van de rivierdynamiek in het winterbed waardoor
de karakteristieke afwisseling in leefgebieden met de daarbij behorende planten en dieren terugkeert. Maatregelen waaraan daarbij werd gedacht zijn onder meer de (her)aanleg van nevengeulen,
reliëfvolgende ontkleiing van de uiterwaarden, het laten fungeren
van bestaande zandplassen als zand- en slibvang, en vispassages
via geulen om de stuwen heen (in plaats van vistrappen). In lijn
hiermee werden medio 1993 afspraken gemaakt tussen de ministeries van LNV en V&W over grootschalige uitvoering van natuurontwikkelingsprojecten in de uiterwaarden langs de grote rivieren.
Het ging daarbij over de verwerving van ruim vijfduizend hectare in
de komende twintig jaar, waarvan 3.800 ha in het hier beschouwde
gebied ligt. De speerpuntprojecten die in het bestuurlijk overleg
tussen Rijk en provincies over de Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG, een project uit de vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening) zijn overeengekomen, vallen hieronder. Elementen van het
WNF-plan, zoals nevengeulen en ontkleiing, zijn in deze projecten opgenomen. De natuurvriendelijke oevers die op grote schaal
langs de Rijntakken zijn gepland, maken eveneens deel uit van deze inrichtingsvariant.
Mede naar aanleiding van vragen van Tweede-Kamerlid Feenstra (PvdA) hebben de ministeries van V&W en van LNV onder de titel ‘Natuur aan het werk’ een verkenning uitgevoerd van mogelijkheden tot grootschalige natuurontwikkeling langs rijkswateren en
rijkswegen (ontsnippering). Uitgangspunten van de verkenning, zo geeft het rapport aan,
is ‘de natuur haar werk laten doen en ruimte geven aan de natuurlijke processen die vormgeven aan het landschap; het creëren van grote eenheden natuur waarbij de verspreiding van
planten en dieren zo weinig mogelijk wordt gehinderd door barrières als wegen en kanalen.
Voor de grote wateren werden in het rapport in totaal 34 projecten met voorstellen
voor natuurontwikkeling beschreven. Eén ervan – de eilandenarchipel van het Enkhuizerzand – kan min of meer worden beschouwd als een voorloper van de momenteel in
aanleg zijnde Marker Wadden.

Regionale wateren
Aanvankelijk hier en daar nog wat aarzelend, drong het besef door dat ecologie, natuur
en landschap belangen zijn die door het waterschap behartigd moeten worden in de uitoefening van de waterkwaliteits en -kwantiteitstaken. Naast een duidelijke beleidsaanwijzing in NW3 ten aanzien van het toepassen van een brede kijk, zal de invoering van
de ingezetenenomslag daarbij zeker een stimulerende rol hebben vervuld. Vanuit het
Rijk was er daarnaast (vanaf begin jaren negentig) een ondersteunende subsidieregeling
(REGIWA) ter uitvoering van proef- en voorbeeldprojecten die betrekking had op maatregelen in regionale waterhuishoudkundige systemen op het gebied van de bestrijding van
eutrofiëring, de bestrijding van verdroging, integraal waterbeheer, de aanleg van milieuvriendelijke oevers en het versterken van de ecologische hoofdstructuur. De regeling werd
halverwege de jaren negentig opgevolgd door een Regeling Gebiedsgerichte Bestrijding
Verdroging (GEBEVE-regeling).
10 RICHTLIJN 2000/60/
EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE
RAAD van 23 oktober 2000
tot vaststelling van een kader voor communautaire
maatregelen betreffende
het waterbeleid (Kaderrichtlijn Water).

KRW en het reguliere waterkwaliteitsbeleid
Belangrijk waar het gaat om de waterkwaliteit is de EU Kaderrichtlijn Water (KRW) geweest.10 De KRW verplicht de lidstaten om stroomgebiedbeheerplannen te maken waarbij
voor de grensoverschrijdende internationale wateren samengewerkt moet worden met de
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aanliggende lidstaten. Voor Nederland gaat het daarbij om de Rijn, Maas, Schelde en Eems.
De impuls die van de KRW uitging, viel echter nogal tegen. Niet in de laatste plaats was
dat te wijten aan de door de regering gekozen aanpak die de nadruk legde op een minimalistische uitvoering onder de titel ‘sober en doelmatig’. Daarbij speelden – gebaseerd
op ervaringen met andere EU-richtlijnen – angst voor de financiële consequenties een rol,
maar ook de mogelijk ingrijpende gevolgen voor de landbouwsector. Een tweede oorzaak
hangt samen met de gedetailleerdheid van de aanpak van de KRW die ertoe leidde dat het
proces van het opstellen van de stroomgebiedbeheerplannen een intensieve en tijdrovende activiteit werd. Tot de publicatie van de eerste serie plannen (periode 2009-2015) was
de voortgang vooral een papieren aangelegenheid. Vraagstukken op de agenda zetten
buiten het kader van de KRW was in feite onmogelijk.
Dit verklaart mogelijk ook waarom de Organisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling (OESO) concludeerde dat de voortgang van het waterkwaliteitsbeheer
stagneert op het gebied van stikstof, fosfor, pesticiden en het herstel van de natuurlijke
dynamiek (OESO, maart 2014).11
Een van de ervaren problemen met de KRW is het gehanteerde principe van ‘one-outall-out’, ofwel: de slechtste score voor een parameter, zoals het oordeel over één stof, bepaalt het eindoordeel. Het betekent dat hoe beter en hoe meer er wordt gemeten, des te
meer kans op een slechter oordeel. Het totaaloordeel is ook ongevoelig voor veranderingen: er zal heel lang altijd wel een stofje zijn dat niet voldoet. Met deze wijze van beoordelen kun je ook niet zien wat het resterende probleem is: waar kan en moet je nog wel
maatregelen nemen? Op voorstel van Nederland is inmiddels draagvlak ontstaan voor
een aangepaste beoordeling waarin meer nuance zichtbaar wordt.
Inmiddels – volgend op de Deltabeslissingen (2015) – lijkt een
kentering zichtbaar en staat de waterkwaliteit en ecologie weer
meer prominent op de agenda naast de waterveiligheid en zoetwatervoorziening.
Daarbij wordt beseft dat waterkwaliteit meer is dan de Kaderrichtlijn Water. Problemen in specifieke gebieden, zoals kleine wateren en drinkwaterwaterwinningen, zijn soms onderbelicht. Nieuwe, opkomende stoffen zoals restanten van geneesmiddelen en
microplastics verdienen extra aandacht. Een van de initiatieven om
hieraan invulling te geven is het Werkprogramma Schoon Water.
Op 27 mei 2015 is in Amersfoort een brede bestuurlijke conferentie
georganiseerd over waterkwaliteit. Daar werd duidelijk dat de resterende opgaven alleen kunnen worden opgelost wanneer iedereen bijdraagt. Alle partijen hebben elkaar nodig. Dat is vastgelegd
in de Verklaring van Amersfoort. De inzet van het kabinet is daarom om met alle partijen samen te komen tot een Werkprogramma
Schoon Water, in aanvulling op de stroomgebiedbeheerplannen.
Samen aan de slag is de basis van de aanpak. In het Werkprogramma zijn afspraken vastgelegd over maatregelen, de samenwerking en het bewaken van de voortgang van de uitvoering. Het Werkprogramma gaat
expliciet in op de inrichting van wateren, nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen, (micro)plastics en een aantal andere bekende en nieuwe schadelijke stoffen. Rijk, regionale overheden, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven werken
nog aan de verdere uitwerking. Het streven is elkaar jaarlijks aan te spreken op de voortgang van de uitvoering van de maatregelen.
Dat waterkwaliteit en ecologie weer op de agenda staan, blijkt ook uit het regeerakkoord van 2017. Daarin reserveert het nieuwe kabinet 275 miljoen euro voor natuur en
waterkwaliteit. In 2018 komt er vijftig miljoen euro beschikbaar, in 2019 gaat het om 125
miljoen euro en in 2020 reserveert het kabinet honderd miljoen euro.

11 OESO (2014) Water Governance in the Netherlands;
fit for the future?

Afb. 10 In september
2016 presenteerde het
RIVM een brochure
Geneesmiddelen en
waterkwaliteit om te
wijzen op de risico’s
die resten van geneesmiddelen met zich
meebrengen voor het
milieu.
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Opnieuw verrast: wateroverlast najaar 1998
In onze rijke historie van ‘de put dempen als het kalf verdronken is’ mag de regionale wateroverlast van najaar 1998 zeker ook een plaats hebben. De sluipende processen van bouwen op ongunstige plaatsen, het vergroten van verhard oppervlak, de toegenomen economische waarde om te beschermen en ook heftiger en meer frequent optredende buien
als gevolg van klimaatverandering veroorzaakten in het najaar van 1998 in verschillende
delen van ons land wateroverlast.
Ondanks het feit dat de verschillende overheden (Rijk, provincies en waterschappen) werden verrast door de omvang van de problemen werd snel gereageerd. In de notitie Aanpak Wateroverlast (februari 1999) werd allereerst de instelling gemeld – door de
staatssecretaris van V&W en de voorzitter van de Unie van Waterschappen – van een commissie van onafhankelijke deskundigen (Commissie Waterbeheer 21e eeuw) met als taak
om in 2000 advies uit te brengen over de wenselijke waterhuishoudkundige inrichting
van Nederland voor de eenentwintigste eeuw. Daarbij moest tevens aandacht worden besteed aan maatregelen voor de korte termijn. Wat betreft de bestuurlijke aspecten werd
gewezen op de noodzaak van versterking van de samenwerking tussen Rijk, IPO, Unie
van Waterschappen en de VNG, met name gericht op de afstemming van waterbeheer en
ruimtelijke ordening, besluitvorming over rivierverruiming en aanwijzing van wateropvanggebieden.
Ten aanzien van het regionaal waterbeheer werd het voornemen geformuleerd om op
basis van reeds lopende activiteiten diverse ‘geen-spijt maatregelen’ te nemen voor de
verbetering van de waterhuishoudkundige inrichting. Het Rijk gaf aan voortvarend aan
de slag te willen gaan met tweetal van dergelijke maatregelen ten laste van de Rijksbegroting:
– Het vergroten van de maalcapaciteit van het Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal (NZK/ARK) bij IJmuiden, Nieuwegein en Gouda met in totaal circa 110 m3/s.
Kosten 125 miljoen gulden (inclusief voorbereidingskosten). Inmiddels is de uitbreiding van de capaciteit van gemaal IJmuiden en gemaal Gouda met 100 m3/s en
5 m3/s gerealiseerd.
– Voorbereidende werkzaamheden voor de uitbreiding van de spui/gemaalcapaciteit op de Afsluitdijk in combinatie met eventuele peilaanpassingen en dijkversterking/aanleg vooroevers. Dit maakt deel uit van het project Afsluitdijk dat momenteel loopt.

Commissie Waterbeheer 21e eeuw (WB21)
Heeft Nederland anno 2000 zijn waterhuishouding wel op orde en zijn we voor de eenentwintigste eeuw voldoende voorbereid op veranderingen in ons klimaat, onze ruimte en
ons grondgebruik? Dit was de centrale vraag aan de Commissie Waterbeheer 21e eeuw. In
augustus 2000 bracht deze Commissie haar advies uit in een rapport met nog voor het voorwoord een toepasselijk gedicht van de toenmalig Dichter des Vaderlands Gerrit Komrij:
Hetzelfde water
Hetzelfde water dat met stormgejoel
En helse vlagen komt en wordt gevreesd,
Is ook het water dat, sereen en koel,
De mensen van hun kwellingen geneest.
Ons lage land aan zee is een groot lijf
Met aderen, aorta’s, bloedkanalen

41

ISSN09273336.pinn.TvWG20181-2.indb 41

22-10-18 16:21

Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 27(2018); webversie Jan van den Noort 2020

En al wat zich vertakt – een druk bedrijf
Dat regelt dat we pijnloos ademhalen.
Geen netwerk dat je ongestraft verbouwt.
Het overstroomt bij elke prop meteen.
Wordt het in één arterie te benauwd,
Dan spatten duizend haarvaten uiteen.
Elk lichaam is een tijdelijke spons.
Bepleister het geval met poederdons
En kalk, van top tot teen, dan wordt dat lijf
Sneller dan je tot tien telt droog en – stijf.
Verwen de stroom die door je lichaam stuwt.
Laat bloed, bekwaam getemd, de vrije loop.
Bedenk – wie van de norse buien gruwt
Dat ook een hart niet wordt geamputeerd
Omdat het breken kan. Wie water keert
Omdat het aanvalt doodt de biotoop
Van al wat weerloos is en wordt bedreigd.
Het lijkt wel op een gordiaanse knoop.
Het water zelf, intussen, daalt en stijgt.
Op basis van de ervaringen in het verleden en de kennis over de toekomst acht de Commissie het dringend noodzakelijk om op korte termijn te komen tot een andere aanpak
van het waterbeleid op Europees, nationaal en regionaal niveau. De Commissie geeft verschillende uitwerkingen daarvan, waarbij ruimte voor water centraal staat, naast meer
aandacht voor politiek en burger, een betere sturing en regie en een afweging van kosten
en baten. Leidende principes waren het ‘niet afwentelen’ en de trits ‘vasthouden – bergen – afvoeren’. Het motto was ‘geef het water de ruimte en de aandacht die het verdient’.
Het belang dat de Commissie hecht aan de doorwerking van het waterbeleid naar de
ruimtelijke ordening wordt onder meer duidelijk uit het advies aan minister Pronk van
VROM in het voorbereidingstraject van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening:

Afb. 11 In 1999 publiceerde het Ministerie van V&W Aanpak
Wateroverlast. De
publicatie omvat (1)
Plan van aanpak wateroverlast, (2) Notitie
Regionale hoogwaters
1998, en (3) Overzicht
van beleidsmaatregelen van provincies ter
bestrijding van de wateroverlast.

In ons advies geven wij aan dat we van de Vijfde Nota verwachten dat ze onder meer
de volgende uitspraken bevat.
– er komt een verplichte beleidsafweging voor het waterbeheer van alle overheden:
eerst de keuze voor het vasthouden van water, vervolgens – indien vasthouden
niet voldoende oplevert – zoeken naar bergingsmogelijkheden en daarna pas,
als het niet ander kan, afvoeren van water. Deze trits heeft grote betekenis voor
de r.o.;
– de watertoets: geen nieuwe besluiten meer over locatie-ontwikkeling zonder dat
deze eerst expliciet getoetst zijn op hun effecten voor het watersysteem en eventuele compensatiemogelijkheden zijn aangegeven;
– de verplichte invoering van de stroomgebied benadering, aansluitend bij de Kaderrichtlijn Water van de Europese Unie;
– de rijksoverheid zal, indien nodig, afdwingen dat er per stroomgebied voldoende
ruimte voor water berging beschikbaar komt, indien daarvoor regionaal onvoldoende ruimte voor water beschikbaar wordt gesteld.
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Anders omgaan met water/Bestuursakkoord water (2003)
Het Rijk omarmde de adviezen van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw en gaf een eerste
uitwerking in de nota ‘Anders omgaan met water’. In nauwe samenwerking tussen rijk,
provincies, waterschappen en gemeenten worden afspraken vastgelegd over de implementatie en uitvoering in het eerste Bestuursakkoord Water 2003. Dit betreft onder meer
de werknormen gericht op het zoveel mogelijk beperken van schade door wateroverlast.
Deze normen zijn uitgedrukt in de kans dat het peil van het oppervlaktewater het niveau van het maaiveld overschrijdt (‘kans op inundatie vanuit oppervlaktewater’). Daarbij
worden voor verschillende bestemmingen van de grond uiteenlopende normen gehanteerd, variërend van eens per honderd jaar (1/100) voor bebouwd gebied en eens per vijftig
jaar (1/50) voor glastuinbouw tot eens per tien jaar (1/10) voor weidegebied. De juridische
status van de wateroverlastnormen in het Nationaal Bestuursakkoord Water uit 2003 is
te kwalificeren als een inspanningsverplichting die eind 2009 zijn wettelijke verankering
kreeg in de Waterwet (artikel 2.8).
In de Nota Ruimte, kabinetstandpunt vastgesteld 23 april 2004, wordt onder de kop ‘anticiperen en meebewegen met water’ ruim aandacht besteed aan de relatie water en ruimtelijke ordening. Het betreft zowel de borging van de veiligheid tegen overstroming als
het voorkomen van wateroverlast en watertekorten en de verbetering van de water- en
bodemkwaliteit. Beseft werd dat de effecten van klimaatverandering kunnen worden verminderd door bestemming, inrichting en gebruik van de ruimte af te stemmen op de eigenschappen van de ondergrond (water en bodem). De Nota Ruimte kiest er – vanuit dit
perspectief – dan ook voor water te beschouwen als één van de structurerende principes
voor bestemming inrichting een gebruik van de ruimte. Verder is het van belang te wijzen op het instrument ‘watertoets’ dat de waterbeheerder in staat stelt om een specifiek
wateradvies op te stellen dat bij het opstellen van de waterparagraaf in de waterhuishoudkundige ruimtelijke plannen en besluiten kan worden betrokken.

Deltaplan ruimtelijke adaptatie
Na de Deltabeslissingen in 2015 rapporteert het Deltaprogramma jaarlijks de voortgang
en stand van zaken en voornemens aan de Tweede Kamer, tegelijkertijd met de stukken
van Prinsjesdag. Waar het gaat om de relatie ruimte en water is het goed de aandacht te
richten op een nieuw onderdeel in deze rapportage in 2017, een Deltaplan Ruimtelijke
Adaptatie. Daarin staat hoe gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk het proces
van ruimtelijke adaptatie willen versnellen en intensiveren. Het gaat om een gezamenlijk
plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen versnelt en intensiveert. Het
deltaplan geeft aan welke doelen de partijen nastreven, hoe zij daaraan gaan werken en
hoe ze de resultaten in beeld brengen. Daarvoor zijn zeven ambities in het deltaplan opgenomen:
1 kwetsbaarheid in beeld brengen;
2 risicodialoog voeren en strategie opstellen;
3 uitvoeringsagenda opstellen;
4 meekoppelkansen benutten;
5 stimuleren en faciliteren;
6 reguleren en borgen;
7 handelen bij calamiteiten.
Bij dit Deltaplan hoort een actieplan met concrete acties en maatregelen. Het Deltaplan
Ruimtelijke Adaptatie wordt net als de andere deltaplannen vast onderdeel van het Deltaprogramma dat de deltacommissaris jaarlijks uitbrengt.
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Afb. 12 Als leidraad
om tot een goede
stresstest te komen is
op het Kennisportaal
Ruimtelijke Adaptatie
een beknopte Handreiking beschikbaar.

Stresstest Klimaatbestendigheid
Een van de ambities in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is het uitvoeren van een
stresstest klimaatbestendigheid. Het gaat daarbij om het verzamelen van de kennis en informatie om te bepalen waar de kwetsbare plekken zijn voor overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte, en welke adaptatiemaatregelen kunnen worden genomen. Centraal
staat hier het ‘weten’ binnen de keten van Weten, Willen en Werken zoals die is opgenomen in de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie.
De afspraak is dat gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk uiterlijk in 2019
een dergelijke stresstest achter de rug hebben. Begin 2018 is inmiddels ongeveer de helft
van het aantal gemeenten in Nederland bezig met een vorm van de stresstest.

Ten slotte
Terugblikkend op vijfentwintig jaar waterbeleid lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het
aloude thema waterveiligheid het meest in beeld is geweest. Dat is niet zo gek als wordt
bedacht dat aan het begin van die periode van vijfentwintig jaar de hoogwaters van 1993
en 1995 dermate veel maatschappelijke impact hadden dat een nieuwe impuls onvermijdelijk was. Daar kwam in 1998 nog eens de landelijke problematiek van wateroverlast bij.
De voorafgaande kwart eeuw was het beeld anders. Waterveiligheidsbeleid was toen vooral waterkeringenbeleid en met de afronding van de Deltawerken – de ingebruikname van
de Oosterscheldekering in 1986 – was het gevoel dat de stelling ‘Zeeland is veilig’ gewoon
kon worden doorvertaald naar ‘Nederland is veilig’.
Weliswaar moest de Maeslantkering nog worden gerealiseerd (in 1997 in gebruik genomen) en lag er nog een programma van rivierdijkversterking, maar het overheersende
beeld was toch dat de prioriteiten van het waterbeleid bij andere vraagstukken lag. Vanaf
eind jaren zestig (Eerste Nota Waterhuishouding, 1968; de Wet Verontreiniging oppervlaktewateren, 1970) waren het watertekorten, waterkwaliteit en later ook ecologisch
herstel die zowel de maatschappelijke als de politieke agenda bepaalden. Niet alleen nationaal, maar ook internationaal was dit het overheersende beeld. Daarbij kwam de ver-
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breding van de klassieke ééndimensionale aanpak naar integraal waterbeheer via de watersysteembenadering duidelijk naar voren. Versterking van de interne samenhang door
zoveel mogelijk het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van beheer van oppervlaktewater in
samenhang uit te voeren en zo mogelijk ook bestuurlijk te integreren gingen gelijk op
met het verbreden van de aandacht van de klassieke belangen scheepvaart, landbouw en
droge voeten naar belangen zoals natuur en landschap, recreatie, ecologie en drinkwater.
Mede als reactie op diverse calamiteiten zoals die met de chemicaliën die na een brand
bij Sandoz in 1986 in de Rijn terecht kwamen, lag de nadruk sterk op waterkwaliteit en
veel minder op de kwantitatieve aspecten. Zorgpunten waren eerder lage afvoeren met als
gevolg schade voor de landbouw en de scheepvaart dan op hoge afvoeren met gevolgen
voor de waterveiligheid. Zoals gezegd, zorgden de hoogwaters van 1993 en 1995, gevolgd
door de wateroverlast van 1998 voor een duidelijke herwaardering van de aandacht voor
waterveiligheid en wateroverlast.
Wanneer we terugkijken naar de afgelopen vijfentwintig jaar zijn drie hoofdlijnen zichtbaar. In de eerste plaats is dat de zoektocht naar de verbinding van het waterbeheer met
de ruimtelijke ordening. Op landelijk en bovenregionaal niveau ging het daarbij om reservering van ruimte onder meer om ook in de toekomst – rekening houdend ook met klimaatverandering – het waterbeheer op een goede wijze te kunnen invullen. Een voorbeeld
hiervan is de ‘beleidslijn grote rivieren’. Een ander voorbeeld is de expliciete aandacht
voor de relatie tussen water en ruimtelijke ordening in de Nota Ruimte onder het thema
‘anticiperen op en meebewegen met water’. Op regionaal niveau is het vooral de zorg om
bij de besluitvorming over ruimtelijke inrichting het waterbelang op een goede wijze mee
te nemen en inhoud te geven. Denk daarbij vooral aan de watertoets en het overleg tussen
waterschap en gemeente.
Afb. 13 De MaeslantDe tweede hoofdlijn betreft de invulling van wat in de derde Nota Waterhuishouding
kering in gesloten toe- de ‘brede kijk’ werd genoemd. Uitgewerkt in aandacht voor diverse belangen bij het wastand. Foto Joop van
terbeheer naast de traditionele belangen van droge voeten, landbouw en scheepvaart.
Houdt/Beeldbank RWS. Vooral natuur en landschap kwamen steeds nadrukkelijker in beeld. Daarbij leerde de
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uitvoeringspraktijk het belang van een werkwijze die aansluit bij natuurlijke processen of
bouwen met de natuur als nieuwe manier van ontwerpen die de natuur benut, waardoor
tegelijk kansen voor economie, natuur en maatschappij ontstaan. Vaak gaat het daarbij om gebiedspecifieke maatregelen, hetgeen aansluit bij de watersysteembenadering,
kernelement van integraal waterbeheer. Ook de EU Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft de
stroomgebiedbenadering zowel nationaal als internationaal sterk gestimuleerd.
Ten slotte de derde hoofdlijn: toenemende aandacht voor de governance. Naast de vanzelfsprekende aandacht voor de inhoud enerzijds en de institutionele aspecten anderzijds
is nadrukkelijker het belang gezien van aandacht voor de relationele aspecten. Hierbij
gaat het om elementen als communicatie, samenwerking tussen verschillende actoren,
een goede betrokkenheid van de verschillende stakeholders, transparantie en vertrouwen. Hier spelen ook cultuur en ethiek een relevante rol.12 De bestuurlijke partners in het
waterbeheer, Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten hebben daarin een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt. De Bestuursakkoorden water (2003 en 2011) zijn wat dat
betreft een duidelijk voorbeeld. Partijen als gemeenten, waterschappen, provincies en het
Rijk (en de waterleidingbedrijven) die naar elkaar toegroeien waar het gaat om het invullen van het integraal waterbeheer met een brede kijk. Partijen die op basis van vertrouwen
afspraken maken en op deze manier maatschappelijke winst boeken zoals in het samen
(waterschappen en gemeenten) een besparing realiseren in de afvalwaterketen van riolering en zuivering. Deze besparing kan oplopen tot 380 miljoen euro per jaar in 2020 met
in het verlengde hiervan mede op basis van deze afspraken een besparing in 2020 door de
drinkwaterbedrijven op de jaarlijkse kosten van zeventig miljoen euro.
De maatregelen van het Bestuursakkoord water 2011 zijn gericht op: Heldere verantwoordelijkheden, minder bestuurlijke drukte; Beheersbaar programma voor de waterkeringen; Doelmatig beheer van de waterketen; Werkzaamheden slim combineren; Het
waterschapsbestuur. En, zoals het bestuursakkoord het zelf formuleert:, er is in de sector
sprake van een lopend traject van cultuurverandering. Het vertrekpunt was een cultuur
van normatief gedreven investeringsbeslissingen onder gescheiden verantwoordelijkheden. Het wenkend perspectief is een cultuur van het oplossen van vraagstukken op korte
en lange termijn onder gezamenlijke verantwoordelijkheid. De uitdagingen van het komende decennium vragen een aanpak waarbij innovatie, de kosteneffectiviteit van maatregelen en efficiëntie in de uitvoering voorop staan: ‘de goede dingen goed doen’.

12 Voor de drielagenbenadering en building blocks
for good water governance, zie
Water Governance Centre
2016: Building blocks for good
water governance, www.
watergovernancecentre.nl.
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