ACHTERGROND

Werkingssfeer
N O O R D - H O L L A N D N E E M T VOORTOUW

Derolvande
'strategischemilieubeoordeling'innieuwe
waterplannen
DeprovincieNoord-HollandwerktmomenteelaantennieuwWaterplan,datvoorfebruari2006vastgesteldmoetzijn.Hetontwerphiervankomtinhetvoorjaarvan2005gereed.Tijdensdevoorbereiding
wordteenzogehetenstrategischemilieubcoordeling(SMB)uitgevoerd.SMBzalindewatersectorde
komendetijdvakeraandeordekomen:opgrondvaneennieuweEuropeserichtlijnishetmbepaalde
situatiesimmersverplichteenstrategischenulieubeoordelinguittevoeren,ookindewatersector.
Op21julivanditjaar tradeen nieuwe
Europeserichtlijn inwerking.InNederland
wordtdezeaangeduid alsderichtlijn StrategischeMilieubeoordeling(SMB). De richtlijn
moetervoorzorgendatde milieueffecten
van(strategische]plannen tijdens devoorbereidinginbeeldgebracht worden.DeSMB
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speelt bijingrijpende beleidsbeslissingenen
dusniet wanneer concreteprojecten aanbod
komen (daarvoorbestaatimmersdemilieueffectrapportage). Juist wanneer ontwikkelingenopdekaart wordengezet,kanveel
milieuwinst worden bereikt.
Destrategische milieubeoordelingis

Nietvoorelkplanindewatersectormoet
voortaaneenSMB wordengemaakt:hetis
alleenvantoepassingopwettelijkof
bestuursrechtelijkvoorgeschrevenplannen.Indewatersectorgaathetvooralom
planneningevolgedeWetopdewaterhuishouding,metuitzonderingvandebeheersplannen vanRijkswaterstaat endewaterschappen.
Bovendienmoetendezeplannen ooknog
eenshetkadervormenvooreenlaterm.e.r.plichtigbesluiten/ofeenzogenaamdepassendebeoordelingondergaan(opgrondvan
deVogel-enHabitatrichtlijn).
Alseenplanaanbovenstaandevoorwaardenvoldoet,zalinprincipeeenSMBmoetenwordenuitgevoerd tijdens devoorbereidingvanhetplan.
IndeEuropeserichtlijn staandeprocedureleeninhoudelijke eisentelezen.Personen
dieweleensmet milieueffectrapportage
(m.e.r.)temakenhebbengehad,zulleneen
grotegelijkenisvinden:SMBisinfeiteniets
andersdaneenm.e.r.opstrategischniveau.
Ditneemtoverigensnietwegdatdeeisen
oponderdelenverschillen,bijSMBhoeft
bijvoorbeeld geen'meest milieuvriendelijk
alternatief gemaakt teworden.

niet ietsvrijblijvends: inbepaalde situaties
zalverplicht eenSMB moeten wordenuitgevoerd,ookindewatersector.

Lessen tot nu toe
Totnu toeisnoggeenSMB vooreen
waterhuishoudingsplan afgerond. Hoete
handelen, isdanooknogniet duidelijk.De
provincieNoord-Holland speelt wat dit
betreft eenvoortrekkersrol. Haar werkzaamhedengeveninzicht inhoeeenSMB bijeen
waterhuishoudingsplan/waterplan werkt.
Debelangrijkste lessen tot nu toezijn:
WelofgeenSMB?
Onderzoekgoedofuitvoeringvaneen
SMB verplicht is.Naastonderzoekofhet
betreffende planonderde werkingssfeer
valt,moetookgekeken wordenofhet plan
nietonder hetzogenaamde overgangsrecht
vandeEuropeserichtlijn valt.Inhet kort
komt heteropneerdat voorplannen waarvoordeeersteformele handelingvoor21juli
2004heeft plaatsgevonden endiebovendien
nadezehandelingbinnen 24maanden worden/zijn vastgesteld geenSMBhoeft tewordenuitgevoerd.HetWaterplan voorNoordHolland bleekonderditovergangsrecht te
vallen.Hoewelformeel dusniet vetplicht,is
deSMB inNoord-Holland toch doorgezet.
Meerwaarde
Kijknietalleen naardeeventuelewette-

lijke plichtomeenSMB uit tevoeren,maar
kijk ooknaarwatuerzelfmeewilt bereiken.
Noord-Holland heeft ervoorgekozen om
tocheenSMB uit tevoeren,zondereenwettelijkeplichtdaartoe.Teneerstekan nu
ervaringwordenopgedaan meteenSMB.
Ervaringdienuttigzalzijn bij volgende
strategische provinciale beleidsplannen
waarbij eenSMBwelverplicht is.Ten tweede
wasdeoverwegingdateenSMBvoorhet
Waterplan eenmeerwaarde biedt,omdat zij
zalbijdragen aandekwaliteit vande besluitvorming.Tenderdegeeft eenSMBinformatieoverniet alleen milieu-effecten, maar
deelsookovermaatschappelijke effecten van
debeleidsvoorstellen inhetWaterplan.Vanuitdefilosofie dateen 'maatschappelijk
betrokken'plan wordtontwikkeld,ishet
ooklogischdat inzicht indeeffecten op
milieu enmaatschappij bijdraagt aande
integrale,politiekeafweging. Vanuit dit derdepunt isookeenmogelijke koppelingte
bedenken vanSMBmetdezogeheten maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBAj.
KoppelingWaterplanenSMB
Denkvoorafnaoververschillendemogelijkheden omWaterplan enSMBaanelkaar
tekoppelen.Noord-Holland stond voorde
vraaghoedeSMB inhetplan-enbesluitvormingsproces richtinghetnieuwe Waterplan
in tezetten? Eensimpeleanalysegafin dit
gevalveelduidelijkheid: verschillende

mogelijkheden omWaterplan enSMB aan
elkaar tekoppelenzijn opeenrijtje gezeten
dezezijn vervolgens opeenaantal criteria
(bijvoorbeeld 'toegevoegde waardevoor
besluitvorming' en'kosten')beoordeeld.Uit
dezeanalysevolgdeeenadviesrichtingde
politiek.Depolitiekverantwoordelijke heeft
hetbesluitgenomen welkscenariogevolgd
gaatworden.Doordezewerkwijze isde
besluitvormingoverdeinzetvaneenSMB
bij hetWaterplan voorNoord-Holland heldergehouden.
Vastleggenresultaten
Legderesultaten vanhetdenk-enkeuzeprocesoverWaterplan enSMBvastineen
Startnotitie ofPlanvanAanpak.BijeenSMB
ishetopstellen vaneenStartnotitieofPlan
vanAanpak nietverplicht.Toch heeft
Noord-Holland ervoorgekozeneenStartnotitieSMBoptestellen.Dit heeft verschillendevoordelen.Zowordtomschreven welk
scenarioisgekozenvoordeuitvoeringvan
deSMB.Detevolgenprocedurestaatook
beschreven,evenalsdeinhoud waaroverde
SMBzalgaan.Doordezestartnotitie bestaat
helderheid voorallebetrokkenen. <f
Frank Andriessen
(Provincie Noord-Holland)
Martin ter Steege (DHV)
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