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Management Samenvatting

In opdracht van vrir partijen' Iijn de moyclijkh~!df!n vari ol!n t ~ o t u u r l g k ~
juridisch<: vi:rônkr:riny var1 hr!t Gewenstc Grond r!n Oppf:rvlaktewaterregime
((;GOR) oridcrmcht Nadere dcfiniering van dc (iositie van dit inrtrurncnt i s
nodirj omdat in de Vierde Nota Waterhuishoufling (NW4) is uitgesproken
dat hct GGOR in 2002 operationeel is. Een aantal provincies i s reeds een
r:nfJ op weg mrit df: irivulling van het GGOR. maar [!r bestaan nog veel
oriduidelijkhr:dt:n Dit t~otroftonder andf!rc wic: hrit (;LOR opstelt, vast5tclt
r:ri irnplemeriteert, rif! relatic niet malegischc (Strcrikplan, Waterhuishoudingsplan, Milieubclf:idtplan en doryelijke) en opr:rationele instrumf:nten
(l3cttr:rnmirigsplan. Waterbeheersplan en dcrgdijke) van hr:t integraal
watr!rt~chccr
Dr! hoofddoc(tlelling van het oridl!rzoek war. tcgen de actitcrgrorid van het
n NW4 geitoldr:. hrit versnellen c q vergcmakkr!ijken van dc implementatie
van tict instrurncrit (,tiOR Deze iarnenvattriy t ~ c l c h tdi! sônbevelngen
(<:n aarizion van rlf: tIottuurlijk~]uridischevorankcriny van het GGOR die
volgen uil hm »ndcrzor!k Hf![ onderliggr:rirle rapport betchrijft aanpak en
yarifj van zaken v;in het ondertock.
I k t CGOH 15 ertn v~erirbarstigticyrip, een container begrip. waarin vele
flr:linities pasten In Groninyr!n verstaat m m ondr!r het GGOK ccn roort
grondwatr!rtrapperi-kmrt <:n in Zuid-Holland valt hct CGOR vrijwel tarnen
mr:t rlri discussie over water als ordenend prricipe. Soms wordt het GGOR
opgevat alr uitwf:rking van het provinciaal omqevingsbeleid. toms al5 input
voor het provinciali: omqevingsbeleid
In dit ondf!rmcik i s d<: bf!stuurlijk-juri<litcho vf!rankriring van het GGOR
gt!plaatst in dr: bcli:iflscyclus waarin de provncir!, waterschappen en
qí!rnf!cntcn een riiqcn rol hebben Binnen derr: cyclur kunncn twee belangrijkr! faren wordrin finderscheiden die voor hiit t i e ~ t u u r l i j k ~ b e l e i d ~ m a t ~ y
functionrircn van groot belang zgn. namelijk de voorbcri:idiny van provincialr!
plannen (:n dc inbrcnq van df! watcrbchwrder daari~ijen de uitwf:rking en
implcmentatie van het provinciale orngevinytbr!leid en de inbreng van de
waterschappen cn yfimeentcn daarbij. In zowi:l de belcidsvoorbereiding ah
fle br!lf!idsuitwerking kunnen mctt1odiekf:n (1) voor het opstellen van het
G(;ORi
van br:tf!kr!nit run DE wgze van ycbruk var1 dr! informatie is echtcr
iri het tir:lcidtvoorberr!idr!nf1r! traject anders dan in het belcidruitvocrende.
Iri dit onder~ockt nadrukkelijk gekozen om het GGOR bertuurl~kjuridisch
te vr:rankcren in dc fase van uitwerking en impmentatic van het provinciale
omyevinysbrilr:id. tir!tyfi(!n zoal5 gezegd onvcrlr!t laat dat df! methodiek ook
i i i de andcrc fase kan worden gebruikt door de provincie t ~ q
de voorbereiding
van haar plann<!n of het waterschap ter onderbouwing van haar inbreng in
dcrr! plannen. ty~o«rbceldin de vorm van c m waterkanscnkaart of water'Jlsll!.

Een omschruving van het GGOR
In dit onderzoek wordt het GGOR als volgt omschreven:
Het GGOR ir een uitwerking van hef provinciaie omgevingsbclcid. Deze
uitwerking wordt door hf!t waterschap i n nauwe samenspraak met de
grondwaterheheerder en de gemeenten o p y c ~ t c l den in bestuurlijk overleg
vastgesteld, opgenomen in het waterbehccrsplan en door de provincie
goedgekeurd Het GGOR i s een (scl van) kaarf(cn) (h!jvoorbeeld schaal
7:25.000) waarop de te realireren en te hchoudcn grondwaterstanden en
peilcn/pf!iihchcer voor dc i n (hct hiervoor aangeduide) bcstuurlgk overleg
aQewogen functies, rekcning houdend rnct de wensen van helanghebhenden,
staan aangegcven. Daarnaast kan het ook waterkwaliteits- en morfologische
aspecfcn omvatten De kaarten gaan vergezeld van tahellen en toelichtinqen.
Een GGOR bestaat dus uit een (set van) kaart(cn) waarop de hoogste en
laagste grondwaterstanden en oppervlaktewaterpeilen per locatie genoemd
staan Tevens ztjn er kaartcn met waterkwaliteitsbeschrpngen. Het schaalniveau is mede afhankeljk van de relatie die het GGOR legt naar de ruimteIijkc ordening De kaarten kunnen informatie geven tot op het pcrcecls~
niveau.
Opstelling en vaststelling
Het GGOR wordt opgesteld door waterxhappen voortbouwend op het
provinciale omgevingsbeleid en provinciale richtlgnen. in nauwe samenwerking met gemeenten, de grondwaterbehecrder en belanghebbende
grondgebruikers zoals natuur en landbouw. Daarbq worden het Optimale
Grond- en Oppervlaktewaterregrne (OGOR) en het Actuele Grond- en
Oppervlaktewaterregime (AGOR) als baris gebruikt.
Het AGOR wordt door de waterschappen yeinventariseerd, in overleg met
de provincie air grondwaterbeheerder. Het OGOR wordt ofwel door provincies opgesteld ofwcl door de waterschappen. De keuze hiervoor ligt bg
de provincies. Het OGOR wordt in icder geval in nauwe samenspraak met
grondgebruikers opgesteld.
Het GGOR wordt als dcc1 van hot waterbchecrsplan vastgoteld door het
bestuur van het waterschap en getoetst en goedgekeurd door de provincie
Tevens wordt het GGOR betrokken bi] c q maakt onderdeel uit van gemeenteIgke structuurvisies en structuurplannen. Bq het opstellen van bestemmingsplannen houden gcmeenten rekening met het GGOR. Doordat het GGOR
deel wordt van het waterbehcersplan gelden dezclfdejuridische regels als die
van een waterbeheersplan. Belangrgkrte gevolg is dat er geen rechtstreeks
bindende werking voor derden bestaat Ecn en ander kan worden verankerd
door middel van spiegelbepalingen in respectieveli]k dc Wet op de Waterhuishouding en de Wet op de Ruimtelgke Ordening.
De meerwaarde van het GGOR
Het nut van het GGOR is meerledig:
het GGOR i s de basis voor toekomstige actie van waterschappen,
gemeenten en gebicdsprocersen. Zowel voor watcrgerichte intervcntics
als R O interventies Het instrument is daarmee ontwikkelingsgericht.
Bovendien vormt de formulering van het GGOR een aanleiding o m
bclanghcbbenden b j een watersysteem te betrekken bi] de te maken
keuzen.

De totkom5t van het GGOK
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l i e ior:krmit van hal GGOH
Ilor>filrö~>piiit

het GGOR vormt een kennisbasis var] wafersysfernen die inzicht geeft
in de veerkracht (of het gebrek daaraan) van regionale watersystemen.
Het is een uitwerking van het provinciale omqevingsbeieid. Het kan ook
een output zgn van gebiedsgerichte processen Het GGOR als kennisbasis kan input leveren hg monitoring en beleidsevaluaties.
het GGOR heeft een spilfunctie in het. vanuit de wateropt~ek.operationaliseren van provinciale omgevingsplannen

6

1 Inleiding

1.1 Aanleiding onderzoeksproject

De regering is duidelijk over de noodzaak voor meer sturing van het gronden oppervlaktewater: Problemen tuxen landbouw en natuur of tussen
lunctics in het algemeen kunnen goeddeels worden voorkomen wanneer
duidelok is op welke functie het peilbeheer moet zijn afgestemd. Daarom
vindt het Rok dat het een taak van de provincies is (in regie) om uiterlgk
i n hetjaar 2002 de gewcn9c grondwatersituatie vast te leggen, gekoppeld
aan de toegekende gebruiksfuncties. Zodat daadwerkelijk ruimte ontstaat
voor water als ordenend principe (NW4 regeringsbeslissing, blz 30).
Een aantal provincies is reeds een eind op weg, maar er bestaan nog veel
onduidelijkheden. Dit betreft onder andere wie het Gewenste Grond- en
Oppervlaktcwatcrregime (GGOR) opstelt, vaststelt en implementeert, de
relatie met strategische (Streekplan, Waterhuishoudingsplan, Milieubeleidsplan en dergelijke) en operationele instrumenten (bestemmingsplan, watcrbeheersplan en dergelilkc) van het integraal waterbeheer.
Naar aanleiding van het voorgaande onderzoeken vier pani]en"e bestuurlijk
juridische verankering van het GGOR De titel van dit onderzoek is "De
Toekomst van het G G O R Het doel van het onderzoek is om de implementatie van het instrument GGOR te versnellen en te vergemakkelijken. De
probleemstelling van het onderzoek is drieledig.
1 Welke opties zijn er voor de bestuurlgk-juridische verankering van het
GGOR?
2. Welke partil (waterschap, provincie, gemeente) stelt het GGOR op, wie
stelt het vast en wie draagt zorg voor de implementatie?
3 Welke consequentier heeft een en ander voor de rechten van grond^
gebruikers en eigenaren?
De definitie van het GGOR heeft zich sinds het verschgnen van de derde
Nota Waterhuishouding sterk ontwikkeld Daarom is in het onderzoek aandacht besteed aan een zorgvuldige omschrgving van het begrip
Dit hoofdrapport presenteert de rcsultatcn van het onderzoek. Tijdens het
onderzoek heeft een continue discussie plaatsgevonden met de begeleidingscommissie (zie bolage 2). De tekst van dit rapport is daarom meer dan alleen
een onderzoeksresultaat Het is de weerslag van een denkproces dat in de
begeleidingscommissie heeft plaatsgevonden. En hoewel ARCADIS het
onderzoek uitvoerde run de teksten van dit hoofdrapport mede geschreven
door leden van de begeleidingscommissie, daarom is het een gezamenlyk
product.
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Het onderzoek rtond in het teken van een actieve wisselwerking tussen
onderzoekers en beleidsveld. De volgende stappen rijn genomen (zie
bqlage 1).
Een cnquetc met gerichte vrager1 ovcr peilbesluiten. peilenplannen
en het GGOR gericht aan de provincies en waterschappen
Formulcrinq" door de onderzoekers (inclusief beqeleidinqscommissie)
van vof opties voor de bestuurluk-juridische verankering van het
GGOK.
Workshops over pcilbesluiten en pellenplannen met vcrtegenwoordigeri van provincies en waterschappen.
Workshop met, op persoonl~kebasis. uitgenodigde deelnemers uit
het waterbeheer, de planologie en de ruimtelijke ordening met het
doel om de opties voor de bestuurl~kjuridischeverankering van het
GGOR te bediscussieren.
Uitgcbrcide discussies in de begeleidingscommissie naar aanleiding
van de rerultaten van de workshops en van gesprekken met Unie
van watorrchappen en IPO.
Symposium waarin de onderroeksresultaten run gepresenteerd en
besproken.

-

in de eirrdtase van hct ondcrzock vcrrchrxn tict advio van de Commissie
Waterbehi!<!r 21." ir:uw. Een van de aarit~í!velingerivan deze commissie is
het inzettf!n van i!i:n watertocts: De wötr!rlím~ w o r d vcrpl~chtt ~ ihes
j luit^
vornitiig ovrir qrrJoiirtialigr?m / o f inyrypcridc l o c i i ~ i e l ~ r ~ i l ~ i1r11l:c kwantita~
ri
tievr: cri kwd1lt;ltl~~r:q ~ v o l q ~voor
r i hr!t wi?l1?rsy~1c(!n1
worcíor] «nifr!rmcht
í!ri c f ~ n ~ [ > í ! r i s : i l i r ! r r ~ ; ~ ; ~ t r r !woríkn
q f ! l r : ~ ~ w w r I K J ~ I qr!rroiicr]
~
Dr! wa[crschap[>r!" wr~rfI~!n
tlddrovf!r yfihoord (rapport Commiiiií! WB21. 2000. p 86) Er
bcilööt i:cri duidclijkc ri:liitic turson het GGOR cn watf!rtocts, hoe de/e
rclötif! ingwulfl ral wordcri thanqt in rtcrke rnati: viiri rlf: besluitvorming
over de watertoots af. Het is nu nog te vroi:y om instrumentele verbanden
te leggen tuisfin hi:t GGOR en watcrtortr

Dit rapport txgirit, n hoofdstuk 2 . met een itanc van raken van de
»ritwikkcliny van hct begrip GGOR zoals die tot voor kort heeft plaats
ycvoridcn. cri van hol proji!ct Waternood In hoofdrtuk 3 wordt de vraag
waarom een nir!uw instrument nodig ir bchandeld Waarin verschilt het
GGOR van br!rtöanfle instrumenten uil de Wet op de Waterhuirhouding
zoals h r t pcilt~<iiluiti:n streefpeilenplanncn' Hoofdstuk 4 beschrijft de
tqdeni het «nrJr!rfr~f:k ontwikkelde idcccn over de bestuurlqkjuridische veranki:rin(j rin hoofditiik 5 luit af met het advicl over dc toekomst van het
GGOK
In df! t~ijlayr!vindt ii niiior ovcr dc opzet van het oridcr/«ek Gedetailleerde
boctlrl~virlqerivnii het onderzoek vindt u in deelrapporten 'Evaluatie peilbeheer en "Anaysi: en opties GGOR"

2 Stand van zaken: Waternood en GGOR

In dit hoofdstuk wordt een stand van zaken gegeven van de ontwikkeling
van het begrip GGOR zoals die tot voor kort heeft plaats gevonden, en van
het project Waternood. In de eerste paragraaf wordt de huidige plaats van
het GGOR in het rijksbeleid met betrekking tot waterhuishouding toegelicht.
De tweede paragraaf geeft een overzicht van de vele termen die zich rond
het GGOR in technisch inhoudcibke zin hebben ontwikkeld. Deze twee paragrafen geven de begrippen weer zoals die zich tot voor kort (onafhankelgk
van dit onderzoek) hebben ontwikkeld.
In de inleiding is al geconstateerd dat rond hct opstellen, vaststellen en
implementeren van het GGOR nog vele onduidelgkheden zgn. In hoofdstuk
3 wordt dan ook de aanleiding voor een nieuw instrument GGOR in het
waterbeheer toegelicht (zoals die in het onderzoek is geconstatecrd). In
de daarop volgende hoofdstukken 4 en 5 wordt ingegaan op een nadere
definiering van het GGOR zoals dat in het kader van dit onderzoek heeft
plaatsgevonden.

2.1 De ontwikkeling van het begrip GGOR
O p dit moment worden door provincies en waterschappen voorbereidingen
getroffen o m te komen tot een invulling van hetgeen in de 4" Nota Waterhuishouding (NW4) is ge5teld: de provincies stellen uitcrltjk i n 2002 de
gewenste grondwatcrsituatie vast, enerzgds ter vermindering van de verdroging, anderzijds om doorgaande bodemdaling te vertragen. Als terrngn
voor het realiseren van dit wensbeeld wordt 2025 genoemd. Achtergrond
hierbil is dat er samenhang moet komen tussen de functietoekenning voor
ruimtelgkc ordening en die van water. Problemen kunnen goeddeels worden
voorkomen wanneer duidclijk i s op welke functie het peilbeheer moet zijn
afgestemd Kernbegrippen in de NW4 zgn. vergroten veerkracht, vergroten
van samenhang en gebicd5gcricht beleid.
Het begrip Gewenste Grondwater Situatie (GGS) is al genoemd in de Derde
Nota Waterhuishouding (NW3, 1989).in verband met het beschrqven van
de hydrologische streefbeeldcn van grondwaterafhankelgke natuur in het
landclgke gebied Twee citaten
"Er bestaat een directe relatie tussen ingrepen, zoals onttrekkingen en
ontwaterings- en afwateringsmaatregelen in de grondwater situatie
(grondwaterstand, grondwater stroming en grondwaterkwaliteit) en
verdroging ".
"Omdat effcctcn van ingrepen in de waterhuishouding, waaronder verdroging, provinciegrenzen kunnen overschr!jdcn, zou in gezamenlgk overleg
mede op basis van het vigerende beleid op het gebied van de ruimtelijke
ordening en het milieu per (deeljgebied moeten worden bepaald wat daar
de gewenrte grondwater situatie ir en hoe de verdrogingsproblematiek
gezamenlijk en regionaal zal worden opgelost. In afzonderlgke provinciale
waterhui5houdingsplanncn moet dat verder worden uitgewerkt in een
schema van aanpak. Per (dee1)gebied moet daarby worden vastgesteld wat
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r!(! qi:wcnric g r ~ ~ r i ~ l w ; ~ i c r i i rirl i i0~ i1~t~i a
i ~ silxirvnn wordi fcnininrtc! voor
vdstgertC/d
icdí:r (~PI!/)~L~IJI(M!
of de tolöií! riii1lr~:kkiiig vöri grondwater rnorii vdordi!ii vcrniindf?rrl. kan
worrf(!ii yr!ti;irií!tiii;ifd
d;in w<!/ rioy kan iof?!ii!iricri.
ril dc o n l w i i l c r i i i p eii ,iíwöir!rinyrrnö~frí!q~!i~!ri
kuririm wiirfl(in loi!~
yf!rli~xi,qf!handti;i;iíf/ 11í niíx!fr!ri wur(/f!i~a;iiiyf:paV

.

iJit dit citaat hlijkt dat de GGS toen vooral gericht war op de bescherming
van waardevolle rJrondwaterafhankf!lijke natuur tegrin nadelige effecten
van yrondwölrirycbriiik voor d r i n k cn industricwatcr en de landbouw
Latcr is. vanuit hrit bi:rí:f [ l a t grond- en oppfrvlaktcwater niet los van elkaar
fijnte zien, hier er1 (laar de term uitgebreid tot de yfiwenste grond- en
íi(i~>ervlaktewatr:rrituatie"(GGOS) Het begrip 'rituatic! werd vervolqms
ölr te statirch qr:zií!ri cn deed yr!cri rer.hl aan di? natuurlijke dynamiek Dit
hi!oft tc:nsl»ttí: <jdr:irl tot di: tc!rrn Gcwr!nrt Grorirl i:n 0ppervlaktf:watcrrcyrri~!"~ í X C l l < J

Ongeveer parallel ;zin de naamsveranderingen liep w n irihoudelqke verbrc.
(>de grondwatcrd i r q van hr!t bcyrip GGOR Van een gerichtheid (ivooral
onttrekkinyrsituatir: van een regio waarbij het maatií.happelqk zwakkcrc
riatuurbolariy ccirilraal stond naar een yririchttieid op dc gewenitc! waterhuirhoiidinq van allc vormcin van g r o n d en watcrqcbruik <!n tenrlottr naar
r!cn insirumcnt iri hct k;idí!r van water al5 ordenend principe.

2.2 OGOR. AGOR en GGOR

In het kadr:r van hí!t projrict Waternood, En »«k ec!n aantal andcrii initiaticvrin. is invulling yeyriven aan ceri aantal aspccteii van h<!t GGOR l r i het
riavolgendo wordt daar een wccrgavc! van gcgevon Dele weergave staat
iri die zin los var1 dci nadere definierinq van het (;GOR die in het kader van
dit ondcrmck pl;rati qr!vondon h(:cft N
!(
hoofdituk 4 cm 5)

De irihoudr:lijkc rncth»di(ik voor het GGOR ir oridsr andere ontwikkeld in
hr:t kader van hm project Waternoc~d Waternood ir een initiatief van
llicnst Landelijk Gchied en de Unie van Watcrs~happcnom tot een aan de
moderne tijd ;iangi:pstc ontwerp en behecrsyitf:rnatick van water huis^
houdkuridgc \tr:l~clr ti! komen Dc kern van dr! ryrrcmatiek is 'Grondwater
al5 If!irlrai~dvoor het «ppr!rvlaktewatcr' waarbij het yaat om een leidraad
voor do waterhohccr<lor (h12 waterschap) Mr:t df!zc leidraad in de hand
kilri het GGOR <!n de benodigde maatregelen daarbij in beeld gebracht
worden.

...............................
Figuur 1

Waternood

Verrenvoudigds itructiiur van
Watrrntmd

Functici

AGOR

OGOR

Doelrealisatie7

l
GGOR

l

(zie tekwblok hierna voor definities van de gebruikte termen)
Basis voor de werkwijze is de gedachte dat elke functie (landbouw, natuur.
bebouwing etc) en de toestand in de werkelbkheid (het grondgebruik) een
b@ehorend optimaal g r o n d cn oppcrvlaktewaterregime (OGOR) heeft. Dit
OGOR bcschroft b~voorbceldde maximale en minimale grondwaterstand
waarbi] een landbouwgewas een optimale productie levert. De onderstaande
tabellen geven een voorbeeld van hoe het grondwaterdeel van het OGOR
wordt gedefinieerd in een provincie.
Voorbeeld van een deel van de OG(0)R voor natuur (bron: provincie
Groningen)

l

Natuunype

..
Mnemspirca
Karntpi

Grondwatenrap

Gemiddeld
hoogste
grondwaterstand
(cm mv)

..
0
80

l I1
I V VI

Gemiddeld
laagste
grondwaterstand

Gemiddeld
voorjaars
grondwaterstand
(cm - mv)
. . . .
10

Irm - mv)
..
30
220

Voorbeeld van OG(0)R voor landbouw (in cm -mv. bron: idem)
Bodemtype

Gewas

l

Veldpodzol iHn21)

Giai
Aardopprlm
(,ran?n
Popuieren

L5
40
411
L5

125
125
150
175

Moerige

podzol (vWp)

40 100
40-100
40-125
25-150

De actuele situatie in een gebied wordt AGOR genoemd het actuele grond
en oppervlaktewaterregime In veel provincies is men op dit moment bezig
met het invullen van het OG(0)R (zoals in Groningen) en het AGOR (zoals
in Overijssel)
Door het OGOR te vergeluken met het AGOR wordt duidelijk in hoeverre
het actuele regime voldoet. 100% doelrealisatie wordt bereikt als het
AGOR geluk is aan het OGOR Maar het kan zon dat per gebied genoegen
kan worden genomen met een geringer percentage ( s ~ b o p t i m a a l ) ~ ,

.....................
4
n de iyrtcmatick wordt rekenrig gehouden met verrchlendr ichaalniveaus. waarbv
divenc termen warden qcbrukt Daar dit ondeiraek zich r c h t op de bestuurl~kjurdlsche
verankriing wordt voor rjr:rletaillcerdr uitleg vennieren naar de Waternoodrapparten
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In figuur 1 staan twcc tr:rurjkoppellijnen Dc! (!crite van d»c!lrcaliwtie naar
furictio. Indien blijkt dat de doelen alleen tcn kostii van onaanvaardbaar
vr!ril moeite gcrealis(!crd kunnen worden, dan is hct beter om de toekenning
van de furictiri to tieroverwcgcn Dr: tweede teruijkoppclli]n wgst op de
voranderng van dr: iiitucle situatie na de implenii:nt;itir: van het GGOR
D w o Ir:idt irnnif!rs tot vr!randr!r(!nd bchrcr erifof tot irivciW!ringcn
r)<!

Een GGOK (ilriliriicririy r 1 W;it<!rrioo(f) kan in dc pr;iktqk hrstaan uit een set
van kaarten w;iarop hooystc! en laag5tc grondv~atcr5tandenen oppervlaktew;itr:rpeilen genormd staan. Tevens zijn er kaartrm mr!l waterkwaliteitst~r:ichri]vingen Dwri kaarten gaan vergezeld var1 töbclr:n en omschrgvingcn.
(;cdacht moet wr~rrlririaar1 een nauwkfiurig \chaiilriivi!au Het schaalnivcau
is mede afhsrikclgk van dc relatic die hct GGOR Iiigl naar de ruimtr!li~kc
ordcnini~Do kaartori gr!vf!n inlormatie tot op het pr:rcer!lsnivr!au
Ir1 dit hoofdstuk is r!(!ri besctirgving gcqeven van de ontwikkeling van het
bcgrip GGOR zoals dat de afgelopen jaren binncri vcrschillendc kaders
t~(!r!ft plaatsycvond(:n In het v»lgcndr! hoofdstuk wordt ingegaan op de
tictioefte aan [!en ri;idcrc definicriny van het CGOK in casu de bestuurlijk^
]urdische v~rankcririq.[:n de uitwt:rking daarvan ?«als dat in hct kader van
dit orldr!rz«(:k tir:elt plaats qevondcn

In het kader van Waternood zijn de volgende definltie5 van de gebruikte
afkortingen gehanteerd

AGOR (actueel grond- en oppervlaktewaterregime)
"Het AGOR beschrjjft de actuele situatie op een bepaalde plek Het
betrcft een inventarisatie van de hydrologische toestand per plekke en
in relatie met de omgeving (op grond van een systeemanalyse)"
O G O R (optimaal grond- en oppervlaktewaterregime)
"Het OGOR is het regime dat optimaal tegemoet komt aan de eisen
die het yrond(1water)gebruik ter plekke stelt Het OGOR heeft een
puur sectorale achtergrond, in dit stadium heeft er dus nog geen
afweging van belangen c d . plaatsgcvondcn Bg dit regime 15 de doel
realisatie maximaal."
GGOR (gewenst grond- en oppe~laktewaterregime)
" M e t GGOR wordt het regime bedoeld waarbi], na een kosten-baten
en belangen afweging, sprake is van de best haalbare doelrealisatie in
een gobicd. Het betrcft in de meeste gevallen een compromis tussen
hei wenselijke en het haalbare."
Doelrealisatie
"De term doclrealisatie geeft aan in welke mate een vorm van grondgebruik wordt gerealiseerd. Het is de kwaliteit van de functievervulling
uitgedrukt als het quotient van de werkcluke 'productie' b4 een bepaalde
vorm van grondgebruik en de 'productre' bv hetzelfde bodemgebruik
onder hydrologisch optimale omstandigheden."
Deze begrippen hebben betrekking op veeharig gemiddelde omstandigheden

3 Aanleiding voor een nieuw instrument GGOR in
het waterbeheer
In hoofdstuk 1 is aangeycven dat er nog onduidelijkheden bestaan rond
het opstellen, vaststellen en implementeren van het GGOR. waarna in
hoofdstuk 2 een stand van zaken gegeven 1s rond de ontwikkeling van het
GGOR in de afgelopen jaren en in het project Waternood
Voordat overgegaan wordt op een nadere definiering van het GGOR wordt
in dit hoofdstuk de vraag beantwoord of een nieuw instrument GGOR in
het waterbeheer nodig is Daar is in het kader van dit onderzoek uitgebreid
stilgestaan. Eerst worden nut en noodzaak toegelicht (paragraaf 3.1) en
vervolgens vindt u een aantal principes op grond waarvan het nieuwe
imtrument nader gedefinieerd kan worden (paragraaf 3 2).

3.1 Nut en noodzaak

Nut en noodzaak van het GGOR zgn in twee stappen onderzocht. De eerste
stap bertond uit de evaluatie van peilbesluiten en peilenplannen. De vraay
was in hoeverre deze instrumenten voldoen en of ze eventueel gekoppeld
kunnen worden aan het GGOR In de discussies werd ruim aandacht besteed
aan de veranderende eisen en opgaven die op dit moment voor de waterbeheerders spelen. Door middel van enquetes en workshops is de vraay
aan de orde gesteld. De tweede stap bestond uit het direct aan de orde
stellen van het GGOR Volyens dezelfde methoden als de eerste stap is
aandacht besteed aan het waarom van het GGOR.
Er bestaan twee goede redenen voor nut en noodzaak van een GGOR
In de eerste plaats is een concretireriny nodig van de watersysteemhenaderiny
Een concretisering waarin zowel de interne relaties binnen het watersysteem
als de externe relaties met ruimtelilke ordening, milieu- en natuurbeheer
een belangrhke rol spelen.
In dc tweede plaats ontbreekt een schakel in de huidige belcidrcyclus rond
het g r o n d en oppervlaktewaterbeheer. met name in de afstemming tussen
de ruimtelgke ordening, waterhuishouding en milieubeheer. Met het GGOR
kan worden voorzien in een nader afgewogen kader tussen ruimtelgke en
waterhuishoudkundige functies op (sub-)regionaal niveau, waardoor een
basis voor actie ontstaat Het GGOR kan aanknopingspunten bieden voor
monitoring, beleidsrapportage en -evaluatie.
De twee genoemde redenen zgn gebaseerd op de volgende observatie5 uit
het veld:
De bestaande c.q. huidige - vooral technische oplossingen - blgken niet
voldoende voor een effectieve bestrilding van verdroging, wateroverlast
en maaivelddaling. Een meer integrale benadering binnen en buiten het
waterbeheer is gewenrt.
Er is behoefte aan meer afsemming binnen het waterbeheer (de interne
integratie), waarbi] voortgeborduurd wordt op het project Waternood
(de relatie tussen oppervlaktewater en grondwater, zowel wat betreft
kwaliteit als kwantiteit, moet nadrukkelgker worden gelegd, mede in
relatie tot de functietoekenning en het grondgebruik).
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Ei is bchocftc mrr meer ~fstcrnrningbuitr!ri hiw watí!rbchccr (di! cxternc
integratie), waartii] water als medeordenend principr! vormgegeven
wordt. waarin t»r:komstgericht wordt gedacht en naast technische ook
ruimtelqkr: r~{)l«ssingcnworderi gi!zocht
Hrit tiuidigr: initriirnr:rit;irium (waaronder ~~r!~lt~r!sluitr!n
en itreefprilcn) ir
nr:t brwrl qi!rior!q om rlr: hiervoor gen«r!mrlr: d»i:lsti!Iliriyr!n tr! rcalircren

3.2 Enkele principes

In dc wr~rkrhop«vr:r d<! t«r!komst van het GGOH ontstond conscnrur ovor
ecn iiiirital r:lonir!ntcn van rlc rol van het GGOR Dr:/c elr!mr!riti:n zijn de
bösirprincipcs op < p n d waarvan hierna de bestuurjko verankering
oritworpen wordt
Het GGOH is <Ir! hnsis voor t»i!koni~tige öclii! van waterschappen.
gemrr!ntr!ri r:n (]r!t~ir!rlsproccrten Zowel vrlor viat<:rgcrichtc! interventies
als K O intrirvr!ntif!s Hct instrument is da;irrnct: ontwikkclirigsyoricht.
Rovondicn vormt Uc formiiriring van hrit GCOR ccn aanleiding om
belanghebbr!ndcri bh een watersysteem te betrr:kkr:n bq de te maken
keuzen.
tiet GGOK vormt een ki?rinr>haiirvaii wiiri!rsyili!rn!iri die inzicht geeft
in dc vrii!rkracht lof hi:t y b r r i k daaraan) van rr:yi«riaIc wiitersystcmcn
Hf:t 15 r:r!ri uitworkinq van het provincialr! «mcjr:vin~sbi!lf:id Het kan ook
!!m utp put q 1 7 van gcbicdsgerichte proco%r! Het GGOK al., kmnishasis kan input 1r:veren bij monitoririg en beleidrfivaluaties
Het GGOK vr!rr!ist een (i[it~~)ii!yionnie%?haal d~i:watersystemen omvat.
zodat con rr:dr!lijko mate van detail mogelijk v ~ o r r l lHet gaat immeir
om cen basis voor actie van de watr?rbchr:r!rtli:r r:n cr!n concrr:tirrring
van ruimtclijkr! en wötcrhuirhoudkundigc functiris Het moet ccn basis
vormen voor p o l en grondwalr!rbcheer
Het GGOR heeft een spilfuriclic in het vanuit dr! wateroptiek operatiorialiseren van provinciale omgoviny5planncn.
H r t GGOH is. n trtqr:nrtclling tot pc.ilhcsluitr!ri rin str<:cfpcilr!nplanncn.
yi!t~ii!rlirlrkki!rirJ

-

-

Ur! vraag of het G G O R een nuttig inmument is ol kan zijn wordt dur
positief bcantwoorrl Ten behoeve van een nadere positionering is een aanti11(jrincipr!c gf!f!jrrriulcerd Hierop wordt in hoofdstuk 1 voortgebouwd

4 Op weg naar een bestuurlijk-juridische
verankering van het GGOR

Dit hoofdstuk gaat nader in op de bcctuurlgke aspecten van het GGOR.
Daartoe gaat de eerste paragraaf in op de belangen van b) het GGOR
betrokken partilen en de tweede bewhrgft een aantal bestuurl)kc ontwikkelingen die van invloed zyn op het GGOR. De laatste paragraaf behandelt
de opties die er bestaan voor een goede bcstuurl~k-juridischeverankering
van het GGOR

l

4.1 Wie heeft belangen?

Welke partgen hebben nu belang bv een GGOR en hoe kijken verschillende
partoen er tegenaan? Uit het onderzoek D e Toekomst van het GGOR"
komt het volgende beeld naar voren:
De provincies zien het GGOR als instrument o m de strategieen en
doelen uit het Waterhuishoudingsplan te concretiseren op operationeel
niveau. Overigens staan ook in het Streekplan en het Milieubeleidsplan
strategieen en doelen ten aanzien van het omgevingsbelcid Het GGOR
wordt een instrument om meer samenhangend en doelgericht tot uitvoering te komen. O p grond van de NW4 nemen provincies het voort o u w Uit het onderzoek komt echter naar voren dat er onvrede is met
deze rol van de provincie: het GGOR zou te abstract blgven, omdat het
schaalniveau te globaal is,
De provincie is naast belcidsbepaler ook grondwaterbeheerder zowel
voor de grondwaterkwaliteit als de grondwaterkwantiteit. Het GGOR i s
voor de provincic als grondwaterbeheerder van belang als toetsingskader
voor de vergunningverlening voor grondwateronttrekking. Tenslotte ligt
er een relatie met de beleidsbepalende rol van de provincie voor het
natuurbeleid (begrenzing natuur via natuurgebiedsplannen]
De waterschappen zouden het GGOR kunnen gebruiken als een leidraad
voor hun activiteiten, als basis voor actie voor de inrichting van het
watersysteem en het oppervlaktewater- en grondwaterbeheer. De
ersentie voor de waterbeheerder zit in het nader afgewogen karakter
van het GGOR: het GGOR is het resultaat van een belangenabeging
samen met de ruimtelgkc ordenaar (gemeente en provincie).
Gemeenten zgn druk bezig met stcdel)ke waterplannen. De ruimtelgke
ordening gebruikt water voor eigen doelen en heeft nog te weinig
inzicht in de watersysteembcnadcring. Het is noodzakelgk dat de
gemeenten bi] de discussie over de bestuurli]k-juridische verankering
van het GGOR betrokken worden, en de gemeenten te interesseren voor
de watersysteembenadering als vertrekpunt (voor zowel het stedelgk als
het landelijk gebied).
Gebiedenbeleid. De waterbeheerders zgn vertegenwoordigd en actief in
de uitvoering. In de visievormingcprocessen die in tal van gebieden plaatsvinden (zo'n 40 in Nederland) is het zeer nuttig als de waterbeheerderr
een watervisie naar voren weten te brengen. Het GGOR kan een uitwerking vormen.
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4.2 BestuurIJkc ovcrwegingcn
Iri di! discusric over (11: vr;i;iij op welk schaalnivciau on door wie het GGOR
rrioet wordcn »prji:stdd. vastycstclrl en geimplcmcritcrirrl 7gn de volgende
overwegingen viiri l~rilany:
1 Waterschappr:ri v.halen op en proferriorialiseren De Commissic Toonen
geelt aar1 oör wöteischappcn pr»fr:ssionelo cri grote bertuurrorijanisatic,
zgn die zich viirdcr zullen moeten brikwamen i r i het hcstuurlijk en
mitötschöppclijk «pr:rorr:n Zij zijn daarbij zelf n rtööt om bc5tuurijke
afwegiriijriri tri makcri n nauw overleg m(it aridr:rr: beituurtorqancn als
provncii: cri gemcr:nteri lcn evi!ntueel andwii pörtijíin)
Z Provricicr «ntwikkr!li:n hun ornycvinyrbi!lr:irJ r 1 tor:nemc!nde matc op
hoofdli~non Di: provincies makcri met hun omgevingtbcleid r!cn
ontwikki!liny door waarin een stccds duirlelqker scheiding optreedt t u s ~
sen het str;iterjirr.h beleid (de ontwikkrilingsvisie) r!ri hr!t toctririyrkader
Er ir een tr:nrlr:rir waarnacmbaar wiiarin de rtrateyischí! diilrin van de
pr(~vinci;tlii pl;irinr:ri w o r d m gr!rchcidr:ri van dr. t»ctsiriqrdelcri Voor
drizr: laatstc wordt vccliil íicn of mci:rdr:ro apart(! nota's ycmaakt (Nota
toritsinqskadcr i:tc ) "
3 [Ie srhaal voor gctiii!rlrgrrichto acties 15 rtigi»riiiiillloka;iI De (wb)rcyirrialc rcti;ial lijkt het bcrtri dcitailnivcau waarop hr:t GGOK kan worden
opgestiild Hrit gaat immers om de coricrt?tiscringvan ruimtelykii en
waterhuishoudkuridiye functies. die als basis voor acties van waterbeheerders rrioiit (lienen Boventliiin ir dit het schaalnivcau waarop
gcbiodsgcricht rrwt docIyroepr:n/br!lanyr:rioryan~~at~cs
kan worden
«vi:rlecjil
I Br:lr!idsvormirirj r i r i br:Ir:idruilvoc!ring raken sti!cds mcr:r vrirvdeven Belcids~
vorming on biilcidiuitvotiriny staan in ecn continuc v~issolwerkinym m
r:lka;ir lJitvocrcndr: orqaniratics winnen aan kriictit wanneer zg de
prot~lemr:ri (iio in de uitvofnny en implemeritatic aan de ordo komen
adequaat wi:triri tr:rug te koppelen naar de beleidsvorming In de uitvoering komrin problemen aan de ordí! waarvoor het beleid nog geen
kocrr hr:ell i i i t ( p c t Ook komen Cr op (11: uitvoerende organisatie meer
boloid~dor:lstr:llirigon en impulsen af dan het naastgelegen hogcrc heleids~
nvíiau 0ntwikkr:lingcn in de landbouw of initiatieveri van natuur^
t~cichíirminqs«ryan~~;ttir!s
vormen ook impulsen voor d(! prioritritstelliny
on dc wijrr: var1 uitvoeririrj
O p grond van hct t~ovenstaandekan wordcn geconcludeerd dat uitvoerende
organisaties van t»<!n~mcndbelang zgn voor een adequate bclcidrvorming
en dat uitvoi:rcridi: organisaties vanwegc de maatschappclijkc en bcleidsmatige dynamiek ti;iridclinysruimtii nodig hcbben om vorm ti: yevcn aan
hun eigen bcituurlijkr! vr!rantwoordelgkhr:id in het bdcidsnctwcrk Het lukt
daarom vcrstandiy om in het kader van het provinciali: omycvingrbr?leid
htit GGOR op hct rcgionalc/l»kalí: schaalnivr:aii te I a t m opstellen en vast^
rt<!IIrin als basis voor ôctir: rin als toetsingskader. voor híit waterschap en
voor do provincie als ijr«ndwaterbctieerdcr Ir1 hoofdrtuk 5 wordt dezi!
gedachte vr!rdor iitqcwerkt

4.3 Opties voor de verankering van het GGOR

In het kader van het onderzoek ziJn viJf opties voor de bestuurlbk-juridische
verankering van het GGOR gedefinieerd. Het doel van deze exercitie was o m
alle mogelgkheden goed onder ogen te zien. In het deelrapport Analyse
en opties G G O R worden de opties nauwkeurig en uitgebreid beschreven.
Figuur 2 geeft een beeld van het palet aan mogclbkheden dat de vgf opties
bestrqken. Dczc opties zi]n gebaseerd op de verschillende manieren waarop
op dit moment provincies en waterschappen omgaan met het GGOR In
de opties run de aanpakken uitgewerkt en op bestuurlbke enjuridische
consequenties doordacht.

in de Ii)n

decentradl ln\rrurnrnt
mate van
inpassing in
bestaande
planfiguren

qebiedsproccs
diiel gcrnceritri

waterschap

waterschap water5chqi

~J~~iVlrlCiC

watcnchap

gerntmmtc!

regionale

panbcn
waterschap

dorninante partgen

De mate van inpassing in bertaande planfigurcn, de verticale as, betreft een
inrchatting van verschuivingen die nodig zon tussen bestaande instriimenten
en wettelgke regelingen als het GGOR als nieuw instrument gerealiseerd
wordt De op de horirontale as genoemde partben run diegenen die een
dorninante rol spelen h g de op5telling of het gebruik van het GGOR
De in de figuur genoemde 5 opties worden als volgt gekenschetst:
In de Ign deze optie is geent op de wgze waarop een aantal provincies
het GGOR invullen. Provincie5 stellen het GGOR (in overleg met
belangen/panoen) op en de waterschappen werken het uit in peilbesluiten enlof peilenplannen.
Decentraal instrurnenr De provincies geven algemene regels en de
waterschappen stellen (na overleg met medeoverheden en belangen^
groepen) het GGOR op en zq implementeren en handhaven.
Duet van gemeente en waterschap: Beide panijen stellen samen een
GGOR op binnen de gemeentegrenzen, daarbg volgen zi! de richtlgnen
van de provincie
Gebiedsproces Een publiek - private visie voor een begrensd gebied
(binnen de randvoorwaarden van rgk en provincie) uitmondend in een
gebiedsovercenkomst,
Zelfregulering: Grondgebruikers en grondeigenaren formuleren zelf een
GGOR. waarbil het waterschap faciliteert
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Hct docl van dc »ptic!5 was om het inzicht in (kmogr!lykhc!dcn te vergroten,
onderwerp uitycbrcid aan de ordc gewcest De
mccrt kan5rijke elemcntcri van de drie opticc In dc lijn, decentraal clcment
en gcbied5proces t~lekcnccn yocde basis tc vormcn voor de formulering
van or!n eindvoorstcl
Dwr: wordt in tict volycridf: hoofdrtuk tocgelicht
i r i cxin workshop i5 dit

5 Advies: de toekomst van het GGOR

De beschrgvingen en de analyses van de vorige hoofdstukken leiden tot
conclusies die antwoord geven op de in de inleiding geformuleerde onderzoeksvragen. De paragraafindeling van dit hoofdstuk is gebaseerd op deze
drie vragen. Dit hoofdstuk vormt het advies over de toekomst van het
GGOR.

5.1 Definitie en plaats van het GGOR

Do rol van het GGOR kan alleen begrepen worden vanuit de dynamiek van
de beleidrontwikkeling rond watersystemen Het is van belang een onderrcheid te maken tussen de rol en taak van de waterbeheerder in de beleidsvoorbereiding en de beleidruitvoering.
5.1 1 Beleidsvoorbereiding
In de belcidsvoorbcrciding is de inbreng van het waterschap van belang
om de rnogelykheden en beperkingen van het watersysteem aan te geven
Hi] kan dit doen door middel van een watcrvisie6 Vanuit zhn bestuurlijke
verantwoordeljkheid overlegt het waterschap met zijn omgeving; maar het
is de visie van de waterbeheerder op de toekomst van het watersysteem
De watervisie heeft een zelfde functie als visies van andere geledingen van
de maatschappg. Mede op grond van deze ideeen en wensen over de
omgeving formuleren de provincier hun integrale omgcvinysbeleid Pas na
het verschhncn van provinciale omgev~ngsplannenen functiekaarten wordt
het proces van de opstelling van het GGOR ingezet

Het GGOR wordt in dit undcrzoek als volgt omschreven:
Het GGOR is een uitwerking van het provinciale omgevingsbeleid Deze
uitwerking wordt door het waterschap i n nauwe samenspraak met de
grondwaterbeheerder en de gemeenten opgesteld en in bestuurlijk
overleg vastgesteld, opgenomen in het waterbeheer.çp1anen door de
provincie goedgekeurd Het GGOR is een (set van) kaart(en) (bíjvoorbeeld schaal 7:25.000) waarop de te realiseren en te behouden
grondwaterstanden en peilen/peilbeheer voor de in (het hiervoor aangeduide) bestuurlijk overleg afgewogen functies, rekening houdend
met de wensen van belanghebbenden, staan aangegeven. Daarnaast
kan het ook waterkwaliteits- en morfologische aspecten omvatten. De
kaarten gaan vergezeld van tabellen en toelichtingen.

..
6

...............
Ook wat<!rk;lni6!nkaartenverwoordt!n dc niennq van watcrbehcerderi <!n dienen
voor hrit r>m<j<:vinr~ibr:l<!id.
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5.1.2 Beleidsuitvoering

Na de vaststelling van het provinciale omgevtngsbeleid, volgt de uitwerking
van het GGOR door waterschappen met behulp van provincies en gemeenten
en rnct consultatie van belangengroepen. Uit het GGOR volgt de irnplementatic in bi]voorbeeld peilbesluiten. Vervolgens worden de resultaten van het
beleid geevalueerd in dc volgende ronde van het omgevingsbeleid In de
praktbk zqn er kortsluitingen rnogclgk. Zo zgn provincies al bezig met GGOR~
onderzoeken op provinciale schaal. Dezc vinden plaats met het doel om
input te leveren aan de functietoekenning en aan de ruimteljke ordening
(Streekplannen). Samenwerking tussen provinciec en waterschappen op dit
gebied ligt dan voor de hand, te meer omdat uit de ervaring van de provincie
Noord~Brabantbljkt dat GGOR-onderzoeken vri] kostbaar zgn.
De definitie van het GGOR uit het blok hiervoor verschilt van die in hoofdstuk 2 In de loop van het onderzoek heeft de discussie zich ontwikkeld van
de vraag hoe het GGOR exact functioneert naar de vraag op welke plaats
in de belcidscyclus het GGOR daadwerkeljk tot meerwaarde leidt. Tevens
wordt in de tweede definitie expliciet de relatie met de ruimteljke ordening
gelegd en het toekomstgerichte karakter benadrukt De planhorizont van
het GGOR is gezien haar spilfunctie tussen orngevtngsbeleid en operationeel
beheer beperkt. Dit in tegenstelling tot watervisies die meestal opgezet
worden rnct een horizont van een generatie.

5 . 2 Rolverdeling

De vraag over dc rolverdeling luidde: wie stelt het GGOR op, wie stelt het vast
en wie implementeert het'? In het licht van de bestuurljke ontwikkelingen
(zie 5 4.2) is het belangrijkste antwoord op deze vraag: provincies, waterschappen, gemeenten en andere partijen doorlopen het proces in goede
samenwerking. Voor de dutdcljkheid van het proces is wel een heldere
verdeling van verantwoordelijkheden nodtg Deze paragraaf beschrjft dc
voorgestelde rolverdeling per bil het GGOR betrokken partg,
Provincies
Provincies geven via hun omgevingsbeleid de hoofdrichting aan voor
het te voeren grond- en oppervlaktewaterbeheer. Hoofdelementen daarbil
zi]n de ruimteljke bestcrnmingcn (met voorschriften) in het Streekplan en
de functietoekenningen in het Waterhuishoudingsplan aan de verschillende
onderdelen van watersysteem, die op elkaar afgestemd worden. Door de
afstemming wordt op hoofdljnen invulling gegeven aan water als m e d e
ordenend principe voor de ruimtelijke inrichting.
De functietoekenning i s een bclangrgk basisgegeven voor de vaststelling van
het GGOR Daarnaast zullen andere beschrgvinyen in de Waterhuishoudingsplannen voor het te voeren waterbeheer ook voor het GGOR van belang
z j n zoals:
Een visie op het totale g r o n d en oppervlaktewaterbchecr in de provincie
als geheel
Doelstellingen van het beheer, uitgangspunten en randvoorwaarden,
Verwachte relevante ontwikkelingen als kltmaatveranderingen, retentie
en waterberging in bjzondere omstandigheden e.d.
De wyze waarop waterbeheerders op deze ontwikkelingen dienen in te
melen.
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karakter van bestemmingsplannen7. Een bestemmingsplan zal waarrchi]nli]k
een meer consoliderend karakter krvgen. Het afwegen en bepalen van toekomstige ontwikkelingen vindt zon plek in structuurplannen.
Tgdens het piocer van de op%elling van het GGOR worden gemeenten
actief betrokken en de r~rultatenvan het GGOR worden betrokken bg c q
maken onderdeel uit van (inter )gemeentelgkc structuurvisies en structuur
plannen
Andere partijen
Het is in sommige provincies gewoonte dat (natuur-)terreinbeheerders
de voor hen optimale grond- en oppervlaktewater regimes formuleren en
aan de waterbeheerders doorgeven. Deze praktgk zou uitgebreid moeten
worden naar andere belangengroepen (landbouw, stedelgke/industriele
gebieden, waterleidingbedri]ven. etc.). Verder speelt de kennis van (en visie
op) watercystemen in het kader van gcbiedsprocessen nog een te kleine
r o l w e sturende rol van water krggt hierdoor geen stevige invulling. Het
GGOR kan hiervoor een goede kennisbasis zijn.

5.3 Juridische consequenties

De gewenste versterking van de relat~etussen het waterhuishoudkundig
beleid en de ruimtelgkc ordcning. waarin het GGOR een spilfunctie kan
vervullen, vindt plaats door aanpasring van de Wet op de Waterhuishouding
en de Wet op de Ruimtel)ke Ordening (en de aan deze verbonden provim
ciale verordeningen).
Het GGOR wordt door het waterschap vastgelegd als onderdeel van het
waterbeheersplan en doorloopt ddarmce automatisch dezelfde procedures
als het waterbeheersplan Bi] de gocdkeuringstoets door de provincie kan
de provincie controleien of de door haar voorgeschreven GGOR methodiek
juist is toegepast
Het waterbeheersplan heeft geen rechtstreeks bindende werking voor derden. Er mag op goede gronden van afgeweken worden. Er is geen schadevergoedingsregeling op basis van het waterbeheersplan (plan is indicatief
van aard: geen rechtstreeks bindende werking voor derden). Van doorwerking naar derden is pas sprake via b&oorbeeld peilbesluiten of concrete
verlening van vergunningen of ontheffingen, die rcchtsgcvolgen oproepen.
Door het uitvoeren van concrete projecten (op basis van het waterbeheersplan) kan voor belanghebbende schade ontstaan Belanghebbende kan dan
een verzoek o m schadcvcrgoeding bv het watcrschap indienen.
Verankering
Een en ander zou kunnen worden verankerd door middel van spiegelbepalingen in respecticvelgk de Wet op de Waterhuishouding en de Wct
op de Ruimtelilke Ordening.en de daaraan verbonden provinciale verorde
ningen en dergelgke In eerste aanleg zou daarbij kunnen worden gedacht
aan de navolgende (niet limitatieve) bepalingen
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Naar VROMIRPD Op wi:q riaia rain nieuwe Wct op d<: Huirntclgke Ordenng (Di%uiiir
nota. lebruari 2000).
Dit in tegi:riitcilng tot uituorrngbprr>)r:iti:n. w a a r hct waterbeheer eriri vormanilaande rol

Wair!rxhap
0pncmr:n (in di! proviricialc verordcniny) van de verplichting tot het
invr!ntariseren door het waterschap van het AGOR. (Actuele grond- en
o~ipnrvlaktewatcrrr:fj~me)
en eventueel een OGOK («litimaal g r o n d en
»ppr?rvlaktewatr:rrt:qimc) alrrnedc een GGOK (gf!wcn,t grond- en o p p c r ~
vl;iktewatcrrogimc) flat door ht:t waterxhap wordt vastgoteld op basis
var1 do door hrit pruvinciaal brirtuui op basis van hrit omycvingrbclcid v a r t ~
gesteldf! fun~tir:t«ckcnriirig<in
Lcrneentc

Opnemen. bi]voorbecld in de bclcidsrcgelr RO. dat het GGOR wordt
britrokken c q ondrirdrx? uitmaakt van gemeentelijke structuu~isics/-plannen.
Op yrond hiervan wordcn víirvolycns Bc%cmmingrplanncn uitgewerkt en
gritoetst door d<! provincie
Provincie

In de provincialr: Verordening Waterhuishouding vorm. inhoud en
[irowdure vastlcyrjfin van het GGOK als ondcrdcel van het Waterbeheer?p l a n Omrchri]ving viin de eiren waaraan moet wordcri voldaan (feiten,
cijforr, kaarteri. fin dr: t r i ondr:rrchcidcn functir:r)
Vcrplichtirirj om de watcrvhappcn te v o o r m n van de gegcvcins met
t>ctri?kkiriytot de grondwaterycgevcnr en de leitclgko functietockcnninycn
lodanig aanparrrin van de Beleidm?gclr R 0 dat gí!mr:onten bij het opstellen
van structuurviricr/-platinen het GGOR daar bg hctrr:kkcn c.q. er onder^
dcicl vanuit laten makriri
Kijk

Opnemen i r i rlf: Wet op de Watiirhuishoudinq dat onder regie van de
waterschappíin het GGOR wordt vartgesteld
Opnemen in de Writ op de Kuimtclijke Ordeninq dat hf!t GGOR wordt
t~etrokkenbg L q ondr:rdcril uitmaakt van yarnr!r:ntclijkc 5tructuurplannen/
-v1sicr
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Hct onderstaande schema geeft de onderzoeksopzet en de samenhang
tussen de verschillende onderdelen weer. DE kleuren geven de inhoud van
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