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Aan de verenigde vergadering van Delfland,
Ontwerpbesluit:
Kennis te nemen van het collegebesluit om de evaluatie van de beleidsnota Normering
Wateroverlast uit te stellen tot 2008 en van de bijgevoegde notitie die de stand van zaken
schetst van de verschillende acties uit deze beleidsnota.
Probleemstelling:
In november 2005 is de beleidsnota Normering Wateroverlast vastgesteld. In de beleidsnota
is opgenomen dat deze in 2007 wordt geëvalueerd. Er lopen echter nog diverse projecten die
een direct verband hebben met de beleidsnota, waardoor een evaluatie in 2008 pas goed
mogelijk is.
Beoogd effect:
Door de beleidsnota Normering Wateroverlast in 2008 mede met externe partijen te
evalueren ontstaat een completer beeld, aangezien dan ook de resultaten van nu nog lopende
projecten als de gebiedsnormering en de bergingsbalans kunnen worden meegenomen. Met
de bijgevoegde notitie wordt de verenigde vergadering tussentijds geïnformeerd over de
voortgang van de diverse onderwerpen uit de beleidsnota Normering Wateroverlast.

Inleiding
De beleidsnota Normering wateroverlast is op 24 november 2005 door de verenigde
vergadering vastgesteld (552052). De beleidsnota bevat twee hoofdthema’s, namelijk de
uitgevoerde toetsing wateroverlast en de toepassing van de ABC-bergingsnormen. In de
beleidsnota is opgenomen dat deze in 2007 wordt geëvalueerd om het beleid te toetsen aan
de praktijkervaringen met het toepassen van de ABC-bergingsnormen en nieuwe
ontwikkelingen zoals beleid voor innovatieve waterbergingen mee te nemen.
Kader
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW, 2003) hebben de gezamenlijke overheden
afgesproken dat de watersystemen in 2005 worden getoetst aan de landelijke normen voor
wateroverlast. Hiermee werd inzichtelijk gemaakt of de watersystemen op orde zijn en wat de
wateropgave is om aan de normen te voldoen. Het doel hierbij is dat de watersystemen in
2015 op orde zijn.
In 2001 heeft Delfland bergingsnormen vastgesteld voor nieuw te ontwikkelen en her in te
richten gebieden. Deze zogenaamde ABC-normen voor waterberging zijn van toepassing voor
alle ruimtelijke ontwikkelingen en houden net als de landelijke NBW normen voor
wateroverlast rekening met de verwachte klimaatsverandering en de economische waarde
van een gebied.
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Het doel van de beleidsnota Normering Wateroverlast was:
•
•
•
•

nagaan of de watersystemen in Delfland voldoen aan de landelijke normen voor
wateroverlast en inzichtelijk maken wat de opgave is om de systemen op orde te
brengen;
de toetsingsresultaten te vergelijken met de aanpak en resultaten van ABCDelfland en
na te gaan of de koers die Delfland is ingeslagen bijstelling behoeft;
de inrichting van ruimtelijke planontwikkelingen zo te sturen dat de watersystemen op
orde worden gehouden en via de ABC-bergingsnormen een verslechtering van de
uitgangssituatie wordt voorkomen;
duidelijkheid te geven over de toepassing van de normering wateroverlast ten behoeve
van de realisatie van de wateropgave en de afspraken die Delfland hierover met de
regionale partners wil maken.

Toelichting
Er is besloten om de evaluatie van de beleidsnota Normering uit te stellen tot 2008 omdat:
• Er in 2008 meer duidelijkheid is over de vaststelling van de gebiedsnormering
wateroverlast, de afspraken die gemaakt zijn in de waterplannen en het functioneren van
de bergingsbalans;
• De overige acties uit de beleidsnota (zie bijlage) reeds zijn ondergebracht in andere
trajecten en allemaal goed lopen of zijn afgerond.
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