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WATERSCHAP D E D O M M E L

Ervaringenmetde
watertoets
Deessentievandewatertoetsisdatdewaterbeheerdersvroegtijdig bijhetplanproces betrokken
raken.Formeelisde.gemeenteinitiatiefnemer enishetwaterschapdeadviseurvoordewatertoets.
WaterschapDeDommelprobeertvoordegemeentendedrempelomhetwaterschapinhetkadervan
dewatertoetsbijdeplanvorming tebetrekken,zolaag mogelijktemaken.De twaalfplanvormers
vanhetwaterschapverzochtendaaromelkegemeenteeenstructureelwatertoetsoverlcgmtevoeren.
Doorvrijwelelkegemeenteisditiniriatie/positte/ontvanrjen.
Eengoedgeorganiseerde samenwerking
tussenwaterschapengemeentenresulteertin
aanzienlijk minderwerkvoorhetbeoordelen
vanalleplannen.Eengoedwatertoetsovetleg
leidtooktotkwalitatiefbeteteplannenophet
gebiedvanwatet.Zolanggemeenteenwatetschapmetelkaaringesprekblijven,werktde
watertoetsgoed.Bijkomend voordeelvanhet
gestructureerdeoverlegisdatdeplanvormer
inzichtheeft inalleplannendieervanuithet
BesluitRuimtelijkeOtdeningaanhetwaterschapopgedragenzijn metdegemeentete
bespreken.Zokanhetwaterschap maatwerk
leverenenkomthetwaterbelangbeterinde
plannenterugdanwanneergewerktwordt
metalleenlijstenvolaandachtspunten.

Werkafspraken in Noord-Brabant
InNoord-Brabant vindtoverlegplaats
tussen dewaterbeheetdersendeprovincie,
waarbij werkafspraken wordengemaaktdie
zeineendocument vastleggen.Zogevende
waterschappen inNoord-Brabant opeen
uniforme manier invullingaandewatertoets.Uitgangspunt hierbij isdatdewatertoetsvooriedereenzominmogelijk extra
werkopleverr.Eénvandezeafspraken isdat
gemeenteenwatetschap regelmatigmet
elkaaromdetafel zittenomplannente
bespteken voordewatertoets.Hetwaterschapwildegemeente namelijk ineenzo
vroegmogelijk stadium bijdeplanvorming
betrekken endedtempelomplannen vootte
leggenzolaagmogelijk houden.Hetvetslag
vanhetwatertoetsovetleg kanlater gebruikt
wordenalswateradviesennaardeprovincie
worden verzonden.

De watertoets binnen
Waterschap De Dommel
WaterschapDeDommelheeft haar
beheergebied opgedeeldindriestroomgebiedenmetiedeteeneigenkantoor.Deze
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kantoren vormeneensoortbalievoorklanten,waaronder degemeenren.Indekantorenwerkendeplanvotmets die invulling
gevenaandewatertoets.Intotaalheeft De
Dommeltwaalfplanvormers indienst,
waarvandehelft opereertinhetlandelijke
endeanderehelft inhetstedelijke gebied.
Zijorganiseren hetwatertoetsovetleg metde
gemeenten, beoordelendeplannenenverzameleneventuelevtagendiedespecialisten
vanhetwaterschaplaterbeantwoorden.Op
het hoofdkantoor inBoxtelbevindenzichde
ondetsteunende afdelingen. Dezehouden
zichonderanderebezigmethetopstellen
vanhydrologischeenecologischeadviezen,
hetontwikkelen vanbeleidenhetverlenen
vanvergunningen.Veelafdelingen binnen
het waterschaphebben indirect temaken
metdewatertoets.Ditbetekentdatsommigewerkprocessenenwerkwijzen hierop aangepastmoetenworden.Zovragendeplanvormersnietalleeneentechnischadviesvan
despecialisten,maat willenzeookdirect
zicht hebben opdetuimtelijke consequenties.Innauwesamenwerking metalle
betrokken afdelingen isdewatettoetsptocedutegeïmplementeerd indeorganisatie.
Hierbij stond steedsdepraktische invulling
enuitvoeringvandewatertoets centraal.
Omdedriestroomgebieden uniform
naar buiten telaten treden,zijn standaardmodellenen-brievenontwikkeld.Ookiseen
intetnwatertoetsplatform opgesteld om het
procestebewaken,bijteschavenentepetfectioneren.Ditplatform wordtook
gebruikt omdeplanvormersophetgebied
vanruimtelijke ordeningbij tespijkeren.
Bijdeinvoeringvandewatertoets waren
veelplanvormers nogterughoudend overde
nieuwewerkwijze,metnameoverhetactief
benaderenvangemeenten. Tegenwoordig
heeft iedereenzichdezewerkwijze eigen
gemaaktenhandelt erooknaar.

In2001 isdewatertoetsingesteldenmetde
wettelijkeverankeringinhetBesluitRuimtelijkeOrdening(BRO)isdetoetsvanafnovember2003verplicht.Watdewatertoetsprecies
inhoudt,weetintusseniedereendieerwel
eensmeetemakenheeft.Maarhoewordtde
watertoetsvormgegevenopdewerkvloer?

Opstelling vanwaterschap naar
gemeenten
Deessentievandewatertoets isdatde
watetbeheetsetsvtoegtijdigbijhetplanprocesbetrokkenraken.Formeelisdegemeente
initiatiefnemer enishetwatetschapdeadviseurvoordewatertoets.Indepraktijk probeertWatetschap DeDommelvoorde
gemeenten dedrempelomhetwaterschap
in hetkadervandewatertoetsbijdeplanvormingtebetrekken,zolaagmogelijk te
maken.WaterschapDeDommel verzocht
daatomelkegemeenteeen structureel
watettoetsovetlegintevoeten.Door vrijwel
elkegemeenteisditinitiatiefpositiefontvangen.Ditoverlegvindtomdezestotacht
wekenplaats.Hetdoelervanisalleruimrelijkeplannen inbeeldtebtengen waatbij
watet relevanr is.Contactpetsonen vande
gemeenten enhetwaterschapzorgenvoor
betrokkenheid vanalle belanghebbenden
binnen hunotganisatie.
Hetwaterschapstreeft ernaardatde
gemeentevoorafgaand aanhetoverlegeen
plannenlijstbijwerkt endezenaardecontactpersoon(planvormer)vanhetwaterschap
stuutt.Tijdens hetoverlegwordtelkplan
apattbesprokenenschuift erzonodigeen
medewerkerRuimtelijkeOrdeningaanom
hetplannader toetelichten.Deplanvormer
bepaaltoferwatetbelangenzijnenhoezwaar
dezewegen.Vandereedslopendeplannen
wordtdestandvanzakendootgenomen.Bij
geenofeenbeperktwatetbelangkanhet
wateradviesdirectwordenafgedaan.Inalle
anderegevallenvolgtnaderoverleg.Zo
gebeurthetsomsdateenplanmeetderekeren
metdegemeentewordtbesprokenvoordat
eenwaterparagraafwordtopgesteldwaarbeidepartijen zichinkunnen vinden.Nahet
ovetlegwordtdeplannenlijst bijgewerkt.De
planvormergeeft daneenwateradviesaande
gemeente.Ditadviesvoldoettevensalsofficieelwatetadviesvootdeprovincie.Eenfragmentvandeplannenlijsr,metdaarindedesbetreffende plannen,wotdt toegevoegd.
Veelgemeenten hebbenbehoefteaan
eenlijstje metaandachtspunten voorde
planvorming.Maarelkplanisweeranders.
Het voordeelvanhetgestructureerdeoverlegisdatdeplanvotmetinzichtheeft inalle
plannendiehetwatetschap vanuithet

WaterberginginhetconceptplanDijkstrateninBest.

BesluitRuimtelijke Ordeningmetde
gemeente moetbespreken.Zokan het
waterschap maatwerk leveren,waardoor het
waterbelang beter indeplannen terugkomt
danwanneergewerktwordrmetalleen lijstjesmet aandachtspunten.

Totstandkoming wateradvies
Tijdens deplanvorming toetst het waterschapopbasisvanvigerend beleid.Dit
bestaatuitprovinciaal beleideneigen beleid,
zoalsopgenomen inhetWaterbeheerplan en
deKeurophetOppervlaktewater. Uitgangspunt hierbij isdatdehuidigesituatie niet
magverslechteren.Naast het beschermingsbeleiddraagt hetwaterschapookdeambitie
totverbeteringvandehuidigesituatie uit.
Ditbetekent,datallewateraspecten integraal
benaderd worden,waarbij gekeken wordt
naardewarerkwaliteit en-kwantiteit. Hetis
detaakvandewaterbeheerder omcontactte
zoekenmetdeanderebetrokken(grond)waterbeheerders,zodathetwateradviesgezamenlijk wordtopgesteld.Indien nodigvindt
binnen hetwaterschapafstemming plaats
overhetplanmetspecialisten ophetgebied
vanhydrologie,waterketen ofde afhandeling
Wvo-vergunning,dierandvoorwaarden en
criteriakunnen aangeven.Zokanhet waterschapopeenzovroegmogelijk moment zijn
wensen kenbaar maken.
Bijdetotstandkoming vanhet wateradviesdenkt hetwaterschap meeoverde
praktische haalbaarheid vandewaterdoelen

dieinhetplanzijn opgenomen.Doordeze
benaderingwordenookgemeenten gedwongen intern deplannen goedaftestemmen
tussen bijvoorbeeld deafdelingen RuimtelijkeOrdening,GroenenRiolering.Inhet
uiteindelijke wateradvies vandewaterbeheerderwordtdaarnaast aandacht besteed
aanderuimtelijke enplanologische aspecten
vanwaterinhet plan.

Aanzienlijk minder werk
WaterschapDeDommel hechtergaan
hetwatertoetsproces.Eengoedgeorganiseerdesamenwerking resulteert namelijk in
aanzienlijk minder werkvoorhet beoordelenvanalleplannen.Herisimmers lastig
eenplanachrerafaan tepassen.Veelconcessieszijn dannodigomalsnogaandeontwerpeisen tekunnen voldoen.Ditgaat ten
kostevandekwaliteit enkanbovendienveel
irritatiesopleveren.Veelaliseengeheel
nieuwontwerp noodzakelijk.Alsdeontwerpeisen ten aanzienvanwaterechteralin
deideeënfaseofvisievormingvan ruimtelijkeplannen wordenmeegenomen, leidt dit
nauwelijks tot problemen.
Voorherwelslagenvandegoede afstemming tijdens deplanvorming tussen waterschapengemeenteishetbelangrijkdatde
gemeentezichinzetvoorhet gestrucrureerdeoverlegendedialoogzoektmet het
waterschap.Naardegemeenten diezich hier
nognietgoedvanbewusrzijn, blijft WaterschapDeDommelzichinzetten vooreen

regelmatigwaterroetsoverleg. Dooreen
betercontact tussengemeenten en waterschapverlooptdeonderlinge afstemming
van belangenopanderevlakkenookberer.

Betere plannen
Deervaringisdateengoedwatertoetsoverlegleidttoteenbeterekwaliteitvande
plannen ophetgebiedvanwater.Doordat
hetwateraspect meeraandacht krijgt, zijn
deplannen duurzamer enresulterenzein
concreteactiviteiten,bijvoorbeeld rot het
vasthouden vanmeerwater inhet stedelijk
gebied.Doorgoedeinterneenexterne
afstemming zijn allebetrokkenen medewerkersvangemeenten enwaterschap uitstekendopdehoogtevandeplannen.Dit komt
dekwaliteit vanhetplan tengoede.Ook
zorgrdewatertoets vooreenbetere afstemmingmetanderebetrokken waterbeheerders.Deverantwoordelijkheden worden
hiermeegelegd waarzehoren.
Deinhoudelijke beoordelingvanplannen doetsomsdiscussieoplaaien.Ookisniet
altijd duidelijk ofaanvullend onderzoek
geëist kanwordenenwiedatmoetuitvoeren.Maaruiteindelijk komenbeide partijen
ersamen altijd weluit.Hiermeeconcluderenwedat,zolanggemeenteen waterschap
met elkaar ingesprekblijven,dewatertoets
goedwerkt, f
Edwin Verhees enAnjade Wit
(Waterschap De Dommel)
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