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Watertoets vanaf
ï november wettelijk
verankerd
Dewatertoetsisvanaji novemberwettelijkverankerdinIterBesluitRuimtelijkeOrdening. De
toetsisinmiddelsvoldoendebekendbijdebetrokkenen,maarindepraktijk blijkenwaterbeheerdersen^emeentennog nietaltijd dezelfdetaalte
spreken.Bovendienwordtdewatertoetssomsmy
cjezienalseentoetsingachteraf terwijldebedoelingervanjuistisomvoora/deeventueleproblemenvoordewaterhuishoudingvandebouwvan
woningenojbedrijvenopeenbepaaldelocatiein
kaarttebrengen.Eénenanderbleekophetdoor
Elsevierjjeorjjaniseerde congres'Dewatertoetsin
werking'op6novemberinUtrecht.
Opuitdrukkelijke wensvanzowelde
TweedeKameralsdegemeenten, provincies
enwaterschappen heeft dewatertoetseen
wettelijkeverankeringgekregen enwelin
hetBesluitRuimtelijkeOrdening,in artikel
10ompreciestezijn.Hierin wordt gevraagd
om"eenbeschrijvingvandewijze waarop
rekening isgehouden metdegevolgenvan
hetplan voorde waterhuishouding".
VolgensMaarten vanderVlist,secretaris
vandeprojectgroep Watertoets,isde
bekendheid vandewatertoets aanzienlijk
toegenomen sindsdeeersteopzet.Hij trok
dieconclusieuit eeneersteevaluatiediede
werkgroepdeafgelopen maanden hield.In
depraktijk wordtdewatertoets vooral
gebruikt bijbestemmingsplannen enMERtrajecten. Maaruit deevaluatiebleekookdat
dewatertoets somstelaatwordt toegepast.
Hetgrootstepunt vanzorgisdatdewatertoetsvooralbetrekkingheeft opdeinlichtingvaneengebiedennietopdekeuzevan
eenlocatie.Zokandewatertoets nietvoorkomendatalsnogwoonwijken in uiterwaardenwordengepland.Welgeeft detoetsduidelijkheid overdegevolgen vandebouwvan
woningen,maardelocatiekeuzevindt vooral
plaats in'niet-wettelijke' plannen enbesluiten.Debelangrijkste conclusies volgensVan
derVlistzijn danookdatde watettoets
wotdt opgepakt,maarnogniet consequent.
Ookwordtdewaterbeheerder erlaat bij
betrokken.Eeninhoudelijke evaluatievan
dewatertoets wordt ovetigensniet eerder
danin 2006uitgevoerd.
FrancisvanZandbrink vandegemeente
's-Hertogenbosch ginginopde(onmogelijkheden omplannen terealiseren.Omde
rolvanhetwaterschap tevergroten vindt in
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DenBoscheentweemaandelijks structureel
overlegplaats tussengemeenteen waterschap.Hierdoor wordtdekennisenervaring
vandewaterbeheerder beter benut.Zijconcludeerdeaandehand vanhaar ervaringen
datdewatertoets metname inhetbeginvan
belangisvootoverlegrussendewaterbeheerderenderuimtelijke ordenaars.Omdat
nogweinigervaringbestaatmetdetoetskan
vertragingvanruimtelijkeplannen optreden.Verderkaneencoördinerende waterbeheerder handigzijn, meendezij.Maar het
belangrijkste volgensVanZandbrink isdat
hetdoelvanalleplannenmakerij nietuit het
oogwordtverloren endatopeengegeven
moment besluiten wordengenomen metde
opdatmoment aanwezigekennis.
LiselorevanDongen vanBureau KuiperCompagnons ginginopeenontwerpvoor
eennieuwewoonwijk inBreda.Hier waren
zevenvergaderingen nodigmetdewaterbeheerderomtoteendefinitief ontwerp te
komen.Duidelijkwerddathetenige tijd
duurdevoordatdewaterbeheerder ende
ontwerper dezelfde taalspraken,maar dat
beidenzekervangoedewilwaren.Ofhet
definitieve ontwerp wordtgetealiseerd is
nogdevraag,maardegemeente éndewaterbeheerder hebben enthousiast gereageerdop
hetwaterrijke ontwerp.
SipkeSwierstra,gedeputeerdevande
provincieDrenthe,concludeerdedatde
watertoets nognietaltijd ophetjuiste
moment wotdt toegepast(telaat).Verdetzag
hij weleenverbetering indekwaliteit vande
adviezenvandewaterbeheerders,maarconstateerdetegelijkertijd datnogveelverschil
bestaat tussendeadviezenvandediverse
waterschappen. Ookhij vonddat tussen
waterbeheerder enontwerper eensoort taalbarrièrebestaat,diealleendoor veelpraten
overwonnen kanworden.Provincies,diede
rolvanplantoetser hebben,moeten volgens

Swierstta niet bangzijn geen toestemming
vooruitvoering tegevenalsdewatertoets
nietofnietgoedistoegepast.
VolgenswatergraafPeterGlasvan
WaterschapDeDommel kanhet waterschap
meetbetekenen dandeformele rolvanadviseur bijeenwatertoets.Hetschapheeft tenslottedekennisopwatergebied.Indepraktijk lopendewatetbeheerdersbijhetgeven
vanadviezen tegeneenaantal problemen
aan.Wordendeschappen alvanafhetbegin
bijdeplannen betrokken?Enhoeactief
moetendeschappenzijn? Moetenze,behalveadviesgeven,meedenken bij het ontwikkelenvanplannen?Ooksturen gemeenten
vaakrioleurs naar hetschap,omdatdieal
kennis vanwater hebben.Terwijl Glasnu
juist met deechtetuimtelijke ordenaars aan
detafel wilzitten.Alsdewatertoets niet
goedwordt uitgevoerd,bestaat dekansdat
hetprocesinstrument een'papieren tijger'
wordt.Alsaanbevelingengafhijaandat
watetbeheerders engemeenten elkaar(nog)
vakermoetenopzoeken,datgemeenten de
beheerders ineenvroegstadium bijdeplannenmoeten betrekken endatzowelprovinciealsgemeenten intern dewaterzakenop
ordemoetenbrengen.Tenslotte moetde
provinciestrengtoetsenopdeaanwezige
waterparagraafindediverseplannen, aldus
dewatergraaf.
Tijdens het congtesbleekdatdewaterroetshetstadium vaneenvaagideeom
waterinruimtelijke ordeningsplannen opte
nemen isontgroeid.Deaanwezigen stelden
vootalpraktischgerichtevragen enwaren
benieuwd naardediverseervaringen.Niemand discussieerde meeroverdenoodzaak
vandetoets,maardeuitvoeringlevertnog
welproblemen op.Debelangrijkste oorzaak
lijkt denogsteedsbestaande taalbarrière
tussen waterbeheerders enruimtelijke ordenaarstezijn. <f

