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Notaoverleg MIRT water, 13 december 2010.
Inbreng SP eerste termijn.

Enkele jaren geleden is besloten tot integrale behandeling van ruimtelijke en 
infrastructurele projecten door de voortgang te bundelen in het MIRT. Dat vindt de SP
nog steeds een goede zaak. Gebiedgerichte benadering is per definitie integraal. Bij 
ruimte voor de rivier bijvoorbeeld is bijna altijd sprake van een combinatie van de 
verbetering van waterveiligheid, waterkwaliteit en natuurontwikkeling, vaak in
combinatie met recreatie, wonen, bedrijvigheid en infrastructuur.

(voorbeeld integrale aanpak: Ravestein)
Een voorbeeld van goede integrale aanpak die kan meeliften met de Maaswerken is de 
aanpak bij het vestingstadje Ravestein. Daar staat een mengvoerbedrijf in de 
uiterwaarden, die doorstroming bij hoogwater belemmert en verkeersoverlast
veroorzaakt op de dijk. De spoordijk van de spoorlijn Den Bosch-Nijmegen hindert de 
waterafvoer. De spoorbrug is enkelbaans, een bottleneck op deze route. Als die 
spoordijk vervangen wordt door een aanbrug kan er aan de westzijde nog extra natte 
natuur ontwikkeld worden; goed voor de waterkwaliteit. De verplaatsing van het 
mengvoerbedrijf maakt ruimte voor het in oude luister herstellen van de vestingwerken, 
ruimte bieden voor een jachthaven en verhoging van de toeristische attractie van het 
vestingstadje.

Kortom, een goed voorbeeld van vier/ vijf vliegen in een klap slaan. De gemeente en de 
provincie zijn bereid te investeren. De Spoorbrug is echter aan het Rijk. Erkent de 
staatssecretaris net als ik meerwaarde door zaken in samenhang te ontwikkelen door 
niet verkokerd naar treinverkeer te kijken? Zo ja, hoe halen we de verdubbeling van die 
spoorbrug naar voren?

(Maaswerken, grindwinning)
In het Limburgse zijn concessies voor grindwinning uitgegeven die kostendrager zijn 
voor aanleg van natuurontwikkeling. Dit kabinet zet –helaas- het mes in de EHS. Ik 
neem toch aan dat de natuurontwikkeling in het kader van de Maaswerken hooguit 
vertraagd wordt als de grindwinning wat minder hard gaat, maar niet wordt afgeblazen?

(Ruimte voor de Rivier, Kampen)
Een andere integrale gebiedsontwikkeling vindt plaats aan de zuidzijde van Kampen. 
Hier is de SP-fractie een stuk minder enthousiast over. Gebiedsontwikkeling daar gaat
ten koste van waterveiligheid. De regering claimt €68 miljoen1 synergievoordeel, maar 
dat snijdt geen hout als de bypass niet onder alle omstandigheden, ook bij een hoger 
IJsselmeerpeil, extra veiligheid oplevert.
Dit project is in mijn ogen een illustratie voor een risico bij gebiedsgerichte 
ontwikkeling. Provincie Overijssel, gemeente Kampen en een aantal commerciële 
partijen hebben een groot financieel belang bij aanleg van een nieuw stedelijk gebied en 
een aantal aanpalende voorzieningen. De bypass is een belangrijke kostendrager voor 
die gebiedsontwikkeling.
Daar zou niets op tegen zijn als de waterveiligheid geen ondermaatse oplossing was.

                                               
1 Brief d.d. 19 augustus 2010, 30080 nr.46, pag.2
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Klopt het dat de Waterdienst van Rijkswaterstaat op dit moment nog onderzoek doet 
naar een alternatief, de aanleg van een schermdijk ten westen van de Ketelbrug, die de 
opstuwing van water door noordwestenwind kan beperken?
Het point of no return voor de bypass ligt in het 1e kwartaal 2011.  Is de staatssecretaris 
met mij eens dat je niet het groene licht moet geven aan een uitgave van €150 miljoen 
aan rijksmiddelen, als je niet zeker weet dat die werkt?

(Deltaprogramma)
De commissie Veerman heeft in 2008 geadviseerd over richting van ons 
waterveiligheidsbeleid voor de lange termijn. Met alle waardering voor Veerman en co 
heeft de SP destijds geconcludeerd dat de Deltacommissie te snel heeft voorgesorteerd 
met het IJsselmeer als groot zoetwater en bufferbekken, en de zuidwestelijke delta als 
brakke overgangszone, eveneens met buffercapaciteit bij een hoge zeestand. Dat is een 
optie, maar er zijn fundamenteel andere concepten denkbaar, bijvoorbeeld het plan van 
de heer Boorsma.
We zouden een paar jaar nemen om de verschillende oplossingsrichtingen wat 
gelijkwaardiger uit te werken. Kan de staatssecretaris bevestigen dat zijn antwoord op 
vraag 6 over het Nationaal Waterplan een slip of the pen was? Het onderzoek van 
alternatieven zou toch breder gaan dan alleen de peilstijging van het IJsselmeer?
Ik neem aan dat de staatssecretaris ook ziet dat conceptuele oplossingen voor IJsselmeer 
en Zuidwestelijke Delta een samenhang hebben. Dan is het toch niet mogelijk om nu 
een knip te maken rond het IJsselmeer?

(Scheldebekken)
De SP-fractie constateert dat het Scheldebekken nog steeds een Achilleshiel is van het 
Deltaplan. Door met een grote boog heen te lopen om het probleem van een 70 
kilometer inlands gelegen zeehaven moeten we in deze regio leven met een relatief 
groot veiligheidsrisico, overigens vooral in België. De verdieping van de Schelde moet 
gecompenseerd worden met ontpoldering van de Hedwigepolder en aanleg van de 
Waterdunen. Is de staatssecretaris het met mij eens dat het advies van de 
Deltacommissie voor het Scheldebekken sterk gekleurd is door de behoefte goede 
vrienden te blijven met de Vlamingen.

(kierbesluit)
In het regeerakkoord staat dat het kierbesluit wordt teruggedraaid. Kan de Kamer de 
schriftelijke reactie van de Deltacommissaris over dit voornemen ontvangen? Mogen 
wij uit de korte samenvatting van zijn reactie in de brief van 17 november (27625 
nr.174) opmaken dat hij zich grote zorgen maakt over het halen van de doelstellingen
van de kaderrichtlijn water (KRW)?
Nederland heeft groot belang bij grensoverschrijdende stroomgebiedgerichte 
samenwerking. Ons belang is groter dan dat van de stroomopwaards gelegen landen, 
omdat wij het putje van de Rijn en de Maas zijn. Vindt de staatssecretaris het dan slim 
om zelf onze afspraken niet te gaan nakomen en ruzie te maken met andere Rijn- en 
Maaslanden? Kan de Kamer ook een afschrift ontvangen van de reacties van andere 
landen op het voornemen om het kierbesluit terug te draaien?

(bagger)
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We hebben in Nederland drie mega rijksbaggerdepots2. De capaciteit is nog goed voor 
minstens 20 jaar baggerwerk. Toch komen er steeds meer baggerbergingen bij in 
voormalige  zandwinputten, met veel grotere effecten op de grondwaterkwaliteit dan bij 
centrale grootschalige opslag. 
De SP-fractie pleit ervoor om komende decennia de drie grote depots te benutten, in 
situaties waarbij deze per schip goed bereikbaar zijn. Dat is beter voor de 
waterkwaliteit. Is de staatssecretaris bereid zich hard te maken voor deze aanpak?

(watertoets)
Volgens de staatssecretaris werkt de watertoets in de praktijk positief (antwoord vraag 
25 NWP, 23nov2010). Dat is opmerkelijk, want volgens de SP-fractie worden er nog 
voortdurend ruimtelijke ontwikkelingen toegestaan op plekken die daar niet geschikt 
voor zijn. De watertoets wordt vervolgens gebruikt om de scherpste negatieve kantjes 
van deze ongewenste ontwikkeling af te schaven. Is de staatssecretaris tevreden met die 
functie, of vindt hij dat de watertoets ook gebruikt moet kunnen worden om zo nodig 
een veto uit te spreken tegen een locatiekeuze? En zo ja, waarom gebeurt dit dan niet of 
nauwelijks?

(nee tenzij voor bouwen in buitendijks kustgebied)
Voor bouwen in het buitendijks kustgebied geldt het “nee, tenzij”-principe (antwoord 
vraag 52 NWP). Kan de staatssecretaris een toelichting geven op de criteria om toch te 
kiezen voor “tenzij”? 

(dekking HWBP)
Voor het lopende hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) dreigt een tekort van 
€900-1300 miljoen, schrijft de ss in zijn  antwoord op vraag 35 over het MIRT 
projectenboek (32500A nr5). Vindt de ss het onder die omstandigheden verstandig om 
ook €208 miljoen aan FES middelen voor het HWBP te laten terugvloeien naar de 
algemene middelen? Zo wordt het probleem toch alleen maar groter?
En waarom worden de €42 miljoen voor hoogwaterbestrijding die vrijvallen uit het 
provinciefonds alleen het eerste jaar voor dit doel ingezet en daarna voor de realisatie 
van de kaderrichtlijndoelstellingen?

(Noordzee)
Op 1 december berichtte het kabinet ons dat ze nog even doorstuderen op een 
bestemmingsplan voor de Noordzee. Na het aannemen van de motie Polderman heeft 
hert vorige kabinet daar al anderhalf jaar voor genomen. Hoe laks kan je zijn? Het 
regelen van een goed ruimtelijk kader voor de Noordzee is toch een urgente zaak, nu 
steeds meer functies ruimte claimen in dit gebied?

Ik geef zes redenen om tempo te maken. Graag een reactie op die argumenten.

In het Nationaal Waterplan is de expliciete beleidskeuze opgenomen dat het mariene 
ecosysteem beschermd en ontwikkeld wordt. 

                                               
2 (bij de Slufter, Willemstad en in het Ketelmeer). 
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In de Beleidsnota Noordzee is de volledige OSPAR-definitie van de 
ecosysteembenadering opgenomen, dus ook het belangrijke zinnetje 'in order to identify 
and take action on influences which are critical to the health of marine ecosystems '.

M.b.t verduurzaming van visserij wordt expliciet gesteld dat gehele of gedeeltelijke, 
tijdelijke of permanente sluiting van gebieden voor bodemberoerende visserij niet kan 
worden uitgesloten

Het Nationaal Waterplan is een structuurvisie, die moet aangeven in hoeverre en onder 
welke voorwaarden de economische gebruiksfuncties verenigbaar zijn met de 
ecologische functies van de Noordzee. Dit is nog niet gebeurd. Hoewel erkend wordt 
dat door ruimtelijke druk, de waarde van de Noordzee als open dynamisch natuurlijk 
systeem in het geding is, worden aan deze zorg geen beleidskeuzes verbonden. 

De visserij zit overal op de Noordzee en wordt ook door andere activiteiten (ruimtelijk)
beïnvloed. In windparken mag bijvoorbeeld niet worden gevist. De ruimtelijke spanning 
tussen visserij en de natuurwaarden in Natura 2000 en OSPARgebieden wordt 
onbesproken gelaten. (bodemberoerende) visserij heeft grote effecten op de natuur. 

De ecosysteembenadering en voorzorgsbeginsel zouden uitgangspunt moeten zijn voor 
de vergunningplichtige activiteiten. Het is onduidelijk of gebeurt, omdat gebieden die 
mogelijk bescherming verdienen en overlappen met gebieden voor ander gebruik3 Het is 
onduidelijk of natuur ook als ‘functie van nationaal belang’ wordt beschouwd, en wat 
randvoorwaarden voor ander gebruik zijn.

Het bestemmingsplan Noordzee zou ook kunnen zorgen voor een eenduidig regime 
voor natuurgebieden, het zogenaamde ontstapelen. Ik geef als voorbeeld de Centrale 
Oestergronden. 

Voorzitter, ik rond af.

Het waterbeleid van dit kabinet verkeert volgens de SP in zwaar weer. We zijn de 
afgelopen jaren doodgegooid met mooi drukwerk, maar de harde feiten liegen niet. Er is 
al een groot tekort op het hoogwaterbeschermingsprogramma en het regeerakkoord 
maakt het alleen maar groter. Het regeerakkoord zet het mes in de middelen voor de 
kaderrichtlijn water en in de natuurontwikkeling, die als waterbuffer een bijdrage zou 
kunnen leveren aan de waterveiligheid, de zoetwatervoorziening en de waterkwaliteit.

Dit waterbeleid is vrijheid-blijheid zonder verantwoordelijkheid.

                                               

3 (windgebieden overlappen met Bruine Banken en Zeeuwse Banken; zandwingebied overlapt met 
Zeeuwse Banken; zoekgebied wind overlapt met Borkumse stenen).


