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BETROKKENEN BELANGRIJKE FACTOR UITVOERING
WATERTOETS

Watertoetsiskwetsbaar
ondanks wettelijke
verankering
SindsdeintroductievandeWatertoetsin2001 hebbengemeenten,waterbeheerdersenprovinciesde
nodigeervaringenopgedaanmetditprocesinstrument.Per1 november2003isbetopnemenvaneen
waterparqgraajinruimtelijkeplannenvanprovincies,regionaleopenbarelichamenengemeenten
verplichtendaarmee isdeWatertoetswettelijkverankerd.Depraktijk leertdathetprocesvande
Watertoetsdesondanksinlangmetallegevallenwordtdoorlopenopeenwijzediedebeleidsmakers
voorogenstaat. Deauteursvanditartikelhebbenalsonafhankelijke adviseurszowelgemeentenals
waterbeheerdersondersteundinhetprocesvandeWatertoets.Daardoorhebbenzijstandpuntenen
invalshoekenvanbetrokkenorganisatiesgoedlerenkennen.
Omdemoeilijkheden diezich kunnen
voordoengedurende het Watertoetsproces
inzichtelijk temaken,komen driecasesaan
boddiegaanoverdeopstellingofwijziging
vanbestemmingsplannen enberusten op
waregebeurtenissen.

Case 1:de weigerachtige gemeente en de nukkige waterbeheerder
Case1 vormteenvoorbeeldvanhoeeen
grotegemeente eneen waterbeheerder
tegenoverelkaar kunnen komentestaan.
Eengemeentebereidteen grootstedelijke
ontwikkeling inhetcentrum vandestad
voor.Daarbij bestedendeinrichters aan
allerleistedelijke functies aandacht, maar
nietaanwater.Deprovinciewijstde
gemeenteopdenoodzaakbij hetoptestellenbestemmingsplan iniedergevaleen
waterparagraaftevoegen.Opdevalreep
vraagtdegemeenteeenadviseur om ondersteuning.Deadviseurstapt naarde
betreffende waterbeheerder omdewaterhuishoudkundige eisenenwensen inbeeld
tekrijgen.Dewaterbeheerder voeltzichte
laatbetrokken bij hetprocesvandeWatertoetsenstekzich,misschien mededaarom,
rigideop.Eisenmetbetrekkingtotwaterbergingzijn nietgerelateerd aandeveranderingeninhetplangebied(rekening houdend
met huidigverhardoppervlaken verhard
oppervlaknaafronding vanhetproject]en
zijn nietonderhandelbaar. Dewaterbeheerdertoont ookgeenbereidheid meetedenken
overoplossingen.Degemeentezietzichvoor
devolgendekeuzegesteld:tegen hogekostenenmetvertragingtegemoetkomen aan

deeisenvandewaterbeheerófzo minimaal
mogelijk invullinggevenaandeeisenvande
waterbeheerder.Ondanks waarschuwingen
vandeadviseurkiestdegemeentevoorhet
laatste.Deprovinciezalbijdebeoordeling
vandewaterparagraafconcluderen dat
onvoldoende invullingisgegeven aande
voorwaarden vandewaterbeheerder. Op
grond daarvanzaldeprovinciehet bestemmingsplan afkeuren. Hetgevolgisdatde
planvormingernstigevertragingoploopten

Bestemmingsplannen
en Watertoets
EénvandebelangrijksteplanvormenwaarbijdeWatertoetsmoetwordentoegepastis
hetbestemmingsplan.Destappendiein
hetprocesmoetenwordendoorlopenzijn:
deinitiatiefnemer steltdewaterbeheerder
vroegtijdigopdehoogtevanhetvoornemeneenbestemmingsplanoptestellen
danweltewijzigen,dewaterbeheerder
geeft ineenwateradviesaanmetwelke
watethuishoudkundge aspectenrekening
gehoudenmoetworden,de initiatiefnemer
maakteenintegraleafweging enneemtde
weerslagdaarvanopineenwaterparagraaf
endeplanbeoordelaar beoordeelthetplan
inclusiefwaterparagraaf

datdekostenvanhetnietjuist toepassen
vandeWatertoetsdegemeenschap veelgeld
kost.

Case 2:zonder afstemming geen
gedragen instemming
Eenanderegemeentewilaanderand
vandegemeenreeenbedrijventerrein aanleggen.Dehuisadviseur vandegemeente
wijst eropdatindergelijkegevallentoepassingvandeWatertoetsdientplaats tevinden.Bijdebetreffende afdeling ROisde
Watertoetsechteronbekend.Zijvraagtdaaromdeadviseurhetprocesingoedebanen te
leiden.Dewaterbeheerder wordtomeen
wateradviesgevraagd.Naaraanleidingvan
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ditwateradvies laatdegemeenteeenconcept-waterpatagraafopstellen,waaroverde
waterbeheerder tevteden is.Tijdens de
voottgangvandeplanvorming pastde
gemeenteondet druk vande projectontwikkelaardewatetparagraafaan:metnamede
voorgenomen ruimtevragende waterhuishoudkundige maattegelen moeten het ontgelden.Alsdegemeente het ontwerpbestemmingsplan indient bijdeProvinciale
PlanologischeCommissie(PPC)krijgt ookde
waterbeheerder eenexemplaar.Een bestuurdervandewaterbeheerder heeft zittinginde
PPC,maatdezevetgeet destukken tercontroleaandebehandelend ambtenaar voorte
leggen.VoordePPC-vergaderingwaarin het
betreffende bestemmingsplan aandeorde
komt,isdebestuutdetverhinderd. Het
bestemmingsplan wordtdaaromgoedgekeurd,terwijl het indeogenvandewaterbeheerder eenontoereikende waterparagraaf
bevat.

Sleutelfactoren voor succesvolle
toepassing
Dewettelijke verankeringvandeWatertoetsalszodanigzalniet leiden tot ruimtelijke plannen dievoldoenderekening houdenmet hetwatersysteem.Vooreen
succesvolleimplementatie vandeWatertoetsmoeten consequenties worden verbondenaanhetonvoldoende meenemen van
watet inderuimtelijke planvormingen
moetencultuurverschillen tussen inrichters
enwatetbeheerders worden overbrugd.
Iedereenzalinmiddels despotjes van
PeterTimofeeff aanhetstrand ofindebadkuip hebbengezien.Deboodschapluidr:
"Hetwordtnattet inNederland endaarzullenwerekeningmeemoeren houden".We
leveninNederland tenslotte indedeltavan
viergroteEuropeserivieren:Rijn,Maas,
ScheldeenEems.Wezullende natuutlijke
loopvanhet watermeermoeten respecteren
endaarvoorisruimte nodig.Ofliever:daarmeezalbijdeinrichting vanNederland
rekeningmoetenwordengehouden, want
innovatieve oplossingen, waatbij functies
wotdengecombineerd,hoevenweinigexrra
ruimte tekosten.

Bekend maar onbemind
Hetgevolgvandezeinzichten isdat
waterbeheer enruimtelijke ordening meer
merelkaarmoetenoptrekken.Datdaareen
kadervoornodigis,wasdecommissieWB21
alduidelijk. Zijadviseerdebij ruimtelijke
plannen deWatertoets toetepassen.Dit
procesvanvroegtijdig informeren, advise-
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Case 3:de houdbaarheidstermijn
van afspraken
Eengemeenteonderhoudt vooreen
inbreidingsplan intensiefcontactmetde
betreffende watetbeheerder. Afkoppeling
vanverhardoppervlakeninfiltratie spelen
eenbelangrijke rolindeafspraken tussen
gemeenteenwaterbeheerder.Zowelde
gemeente alsdewaterbeheetdet,indepersoonvaneenmedewerker vande afdeling
stedelijk gebied,istevtedenoverhereindresultaat.Hij verzuimt echteromde afspraken
terugtekoppelenmetdeafdeling Vergunningen vanzijn eigenorganisatie.Dewatetparagraafinhetbestemmingsplan wordr
goedgekeurd doordeprovincie.Voordeuitvoeringvanhetplanvraagtdegemeente een
Keur-enWvo-vergunning aanbij dewaterbeheerder.Ditlijkt eenformaliteit, wanter
isimmersovereenstemming bereiktoverde
plannen.Demedewerkers vande afdeling
Vergunningen vandewaterbeheerder den-

ren,afwegen enuiteindelijk beoordelen,
resulteertindenu wettelijk vetankerde
waterparagraafinruimtelijke plannen.
Aanbekendheid vandetetm Watertoets
issindsdeinvoeringgeengebrek.Toch
levertdit langnietaltijd hetgewenste
resultaat (ziehetbijgaande artikel).DeevaluatievandeWatertoets,uitgevoetd in
opdracht vandePtojectgroep WB21,heeft
geleidtotenkeleaanbevelingen waaronder
dewettelijke verankering.Tweedoorslaggevendevoorwaarden vooreensuccesvolle
implementatie vandeWaterroetswillen wij
onderdeaandacht brengen:het verbinden
vanconsequenries aaneenslechte afstemmingvanwaterenruimteéndeoverbruggingvandeculruurverschillen tussende
ruimrelijkeordeningenhet waterbeheer.

Consequenties van slechte
afstemming
Wariedereenwelinziet isdateenslechtewaterparagraafuireindelijkzalleiden tot
eenminder optimaal functionerend watersysteem.Daarwordenechtet te gemakkelijk
deschouders bijopgehaald.Dat vervolgens
vakerdan nodigwatetovetlastenschade
optteedt,weegtblijkbaar niet optegen
anderebelangen.Dieoverlastenschadekan
ontstaan doorinundaties inhet plangebied,
maarookvernattings-ofdroogteschade in
omliggende landbouw- ofnatuurgebieden
moetdaarroewordengerekend. Blijkbaar
wordtonvoldoendevooruitgekeken naarde
werkelijke kosrenenwiedezekostenenverantwoordelijkheden moet dtagen.

kenhierandersover:zijweigeren pertinent
omdat strikt volgensderegelsgeen vergunningmagworden afgegeven.

Willen, weten en afstemmen
Bovenstaande caseszijngeselecteerd om
inzichtelijk temakenwatfour kangaan bij
hetWatertoetsproces.Natuurlijk bestaan
ookvoorbeelden vanruimtelijke projecten
waarbij zowelinitiatiefnemer alswaterbeheerderdoorhun constructieveen flexibele
opstellingbijdragen aaneen warerparagraaf
waarover beidepartijen éndeprovincieals
planbeoordelaar tevredenzijn.Uitdegeselecteerdevoorbeelden kanechter worden
geleerddatbetrokken partijen vangoedewil
moetenzijn, datzijvoldoendekennismoetenhebbenendatinterneénexterne afstemmingessentieelis.
Veelhangt afvandeopstellingvande
betrokkenen.Opvallendisdat ruimtelijke

Derolvanwarerinderuimtelijke ordeningmoetduszwaarderwordenmeegewogen.Hetopvolgenvan het wateradvies
vraagtvanalleparrijen een pragmatische
houding.Geennormen dieeeniederklem
zetten,maarmaatwerkalsgevolgvanoverlegtussen bettokkenen.Daatbij mogen
waterschappen bestconsequenties verbindenaanhetnietofonvoldoende opvolgen
vanhetwateradvies.Tedenkenvaltaan het
nietovernemen vande warerinfrastructuur
inhetnieuwontwikkeldegebied.Het
waterschap isdanookniet verantwoordelijk
vootdeschadedieontstaat.Hiervoormoetendewaterschappen bij ruimrelijke projecren weleenherkenbaar watetadvies afgevenenzichhardmakenvoorhetopvolgen
vandatadvies.Tevaakisnu het wateradvies
impliciet indeoverleggen meegenomen en
daardoor nietherkenbaarvoordebetrokkenen endeplanbeoordelaar.Provincies lijken
watdat betreft aleenduidelijker opstelling
tehebbengekozen:een bestemmingsplan
meteenwaterparagraafdieonvoldoende
aansluit bij hetwatetadviesofwaarvande
afwijkingen onvoldoendezijn gemotiveetd,
wordr niet goedgekeurd.
Deinhoudelijke uitgangspunten die
provincies,waterschappen engemeenten
hanteteninhetWatertoetsproces worden
steedsvakerafgestemd ingemeentelijke of
regionalewaterplannen, waterschapsnotitiesvoorstedelijk water,gemeentelijk RObeleid,waterstructuurplannen en waterkansenkaarten. Hiermeeishet tevoeren
beleidvoormedewerkers en bestuurders

ordenaarsbij deenegemeente het belang
zienvaneenduurzame waterhuishouding
enzichdaarom inspannen omte kunnen
voldoenaandewensen vande waterbeheerder,terwijl hun collega'sbij eenandere
gemeenredeWatertoetszienalseen
onrechtvaardige verplichting en hun
inspanningen vooralrichtenophet omzeilendaarvan.Maarookbij waterbeheerders
zijn verschillen inopstelling waarneembaar.
Deenewaterbeheerder denkt meemetde
gemeente enbeschouwt hetwateradviesals
eendynamisch document,dat meegroeit
metdeplanontwikkeling.Deandere waterbeheerder daarentegengeeft een ononderhandelbaar wateradvies,datde samenleving
bij striktenalevingophogekostenzaljagen.
Onbekendheid methetprocesvande
Watertoetskanookvoorproblemen zorgen.
Zowetensommige ruimtelijke ordenaars
nietdatzijgeachtwordende waterbeheer-

heldereneenduidigen kunnen werkwijze,
inhoudelijke uitgangspunten enconsequenties beter worden afgestemd tussende
betrokken partijen.
Devolgendestapishetopstellenvan
eenRegionaalBestuursakkoord Waterals
vervolgophetNationaal Bestuursakkoord
Water.Vooreen waterhuishoudkundig
logischbegrensdgebiedwordtdewateropgavegezamenlijk doorwaterbeheerders en
gemeenten uitgewerkt inconcretemaatregelenenbeleidsafspraken. Hereersteregionaalbestuursakkoord wordt thans voorbereidin Zuid-Holland.

Gemeenschappelijke taal
Hetvoorgaande,eenzogoed mogelijke
blauwdruk voorhetprocesen helderheid
overdeconsequenties vaneenslechteinpassingvanwater inderuimtelijke ordening,
vormteenonmisbare basis.Desleutel tot
eensuccesvolleWatertoetsen waterparagraafligtechter indehoudingvande
betrokken individuen.Hetgaat daarbij
vooralomdewilenhetvermogenomde
cultuurverschillen tussende ruimtelijke
ordeningenhetwaterbeheer teoverbruggen.Toenaderingisnoodzakelijk vooreen
gezamenlijke interpretatie vandewateropgaveenhetvindenvaninnovatieve maatwerkoplossingen.
Totvoorkortbestond nauwelijks serieusoverlegtusseninrichrersen waterbeheerders.Deruimtelijke ordenaars maken
vanoudsher eenintegrale belangenafwe-

derreedsbij hetbegin vanruimtelijke ontwikkelingen opdehoogte testellenvande
plannen.Gelukkigzijn er,zekernadewettelijkeverankeringvandeWatertoets per1
november 2003 steedsminder ambtenaren
bijgemeente enwaterbeheerder diede
Watertoetsniet kennen.Welwordtde
Watertoetsnogvaakgeïnterprereerdalseen
eenmalige toetsvanplannen opwaterhuishoudkundige aspecten.Ookde mogelijke
consequentie vaneenwaterparagraafdie
nietaandeeisenvoldoet-namelijk afkeuringvanhetbestemmingsplan doordeprovincie-wordtnietaltijd doorde initiatiefnemer onderkend.

vanalleontwikkelingen.Alsmensen niet
wetenwelkeafspraken hun collega'seerder
inhetplanproceshebbengemaakt kunnen
groteproblemen ontstaan. %
Martin de Haan (DHV Water)
Ellen van Norren-Benner
(DHV Milieu en Ruimte)
Inhetartikel'Overbrugging cultuurverschillen
scheptruimtevoorwater'wordtaandachtbesteed
aandesleutelfactoren vooreensuccesvolleimplementatievandeWatertoets.Het,gaatinopde
voorwaardenenbenodigdeactiesomhetproces
-telatenverlopen.

Eenderderedenvooreenniet optimale
invullingvandeWatertoetsiseengebrek
aaninterneafstemming. Organisatiesals
(grote)gemeenten en waterschappen
bestaanuitzoveelmensenenzoveel afdelingendatniemand opdehoogtekan blijven

ging,maarwaterspeeldedaarbij een ondergeschikterol.Niemand, bestuurders en
burgers,vondhetwaterbelang opwegen
tegendeeconomischeensocialebelangen.
Dewaterbeheerders,dievoorhet waterbelangopmoetenkomen,hebbenal700jaar
ervaringmethetzorgenvoordrogevoeten.
Daardoorzijnzij totdusverre,vrijwel altijd
instaatgeweestomdebeperkteruimte te
benutten voorslimme waterhuishoudkundigeoplossingen.Delaatstejaren blijkt echtersteedsvakerdatinperiodenmet extreme
neerslag,zelfsmetingenieuze technieken,
wateroverlast nietkanworden voorkomen.
Decultuurverschillen tussen ruimtelijkeordeningenwaterbeheer kunnen wordenoverbrugd alsdeinrichters en waterbeheerderselkaar kennenenwetentevinden,
eikaarstaalspreken,samenwerken enhelderophetnetvlieshebbenwatdeconsequentieszijn alsonvoldoende rekening
wordtgehouden metwater inderuimtelijkeplannen.Omdebenodigdebruggen te
slaanzalpro-actief dusook onafhankelijk
vanconcreteruimtelijke initiatieven,moetenwordengewerktaancontact tussen
inrichters en waterbeheerders.
Dezehoudingheeft inenkeleregio's
geleidtotperiodiekoverlegtussen ruimtelijkeordenaarsvangemeenteen planologen
vanhetwaterschap,waarbij actueleruimtelijkeontwikkelingen enregulierbeleidwordendoorgesproken.Daarnaast presenteert
eenaantal waterschappendemethodiek en
deuitkomsten vandewaterkansenkaart aan

gemeenten, opzowelambtelijkals bestuurlijkniveau.Dit isveelaleeneye-opener voor
debetrokkenen engeeft begripvoorde
werkwijze eneendirecte inhoudelijke
opstapvoordeintegratie vanwaterinde
planvorming.Ookherorganiseren vancursussenblijkt indepraktijkbij tedragen aan
hetbruggen bouwen.Hetindienst nemen
vanwaterdeskundigen doorgemeenten en
planologen bij hetwaterschap blijkt inde
praktijkeveneensveelsuccestehebben.

Op de goede weg
DeWatertoetsisinmiddels voldoende
bekend.Vooreengoedeimplementatie isde
wettelijkeverankeringnuttig,maaropzich
onvoldoende.Gemeenten, waterschappen
enprovincies moeten consequenties verbindenaanheronvoldoendemeenemen van
water inderuimtelijke ordening.Desleutel
totsuccesligtinhetoverbruggen vande
cultuurverschillen russen inrichrersen
waterbeheerders.Inditartikelzijn diverse
initiatieven uit depraktijk beschrevendie
hierprimabijaansluiten endienavolging
verdienen inheelNederland.Alleendan
ontstaat ruimtevoorinnovatieve ideeën,
waarbij waterderuimtekrijgt zonder dat
het ruimte kost. <f
David de Smit
(DHV Wateradvies)
Anjo Travaille
(DHVManagement Consultants)
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