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Dewatertoets isinmiddelsruim eenjaarvankracht. Dit'nieuwe'procesinstrumentgee/tde waterbelangen ecuvolwaardigeplaats inhetruimtelijke ordentugsproces.Debetrokkenpartijen gemeenten,
waterbeheerdersenprovincies)implementeren dewatertoetssteedsvaker. Welkeknelpunten kunnen
debetrokkenen tegenkomen?Bovenstaandeauteurs signaleerdeneropdit momentzes.
Inseptember 2000brachtdeCommissie
Waterbeheer21eeeuweenadviesuitoverde
wenselijkeaanpassingen indewaterhuishoudkundige inrichtingvanNederland.Daarbijhielddecommissierekeningmetdegevolgenvanklimaatverandering,
zeespiegelstijging enbodemdaling.Decommissieadviseerdeondermeerdatbesluiten
overruimteclaimsvooringrijpende locatie
ontwikkelingennietmeergenomenmogen
wordenzondergebruikmakingvaneenzogehetenwatertoets.Naaraanleidingvanhet
advieszijnafsprakengemaakt,dieop14februari2001 indeStartovereenkomstWaterbeleid
21eeeuwzijnvastgelegd.Nederland heefter
sindsdieneenprocesinstrument bij.Zo'nacht
maandenlaterisdoordeProjectgroepWatertoets-bestaandeuitvertegenwoordigersvan
drieministeries(VerkeerenWaterstaat,VROM
enLNV),hetinterprovinciaaloverleg(IPO),de
UnievanWaterschappen endeVerenigingvan
NederlandseGemeenten(VNG)-aanhetinstrument inhoudelijk vormgegevenmetde
HandreikingWatertoetsendeBestuurlijke
notitieWatertoets.Gemeenten,waterbeheerdersenprovincieshanterenvanafdatmoment
-oktober2001-hetinstrument steedsvaker.
De belangrijkste partijen
Deprovinciesontwikkelenzichmeeren
meeralswaterregisseur.Zohebbendeprovinciesallangereenbelangrijkerolinhetreorganisatieprocesvanhetwaterschapsbestel(conformdedoelstellinguitdederdeNota
waterhuishouding).Zijzijn verantwoordelijk
voordeuitwerkingvande(deel)stroomgebied84 H 2 o
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visiesenpropagerendemeersturenderolvan
waterinderuimtelijkeordening.Deprovinciesnemenhun regierolbijdewatertoetsdan
ookserieus.Verschillendeprovincieshebben
deNotaPlanbeoordelingaangepastaande
toets.Daarbij heeft bijvoorbeeld deProvincie
Zuid-Hollandparallelaandeuitwerkingvan
dewatertoetsdehandreiking'Bestemmingsplannenblauwgekleurd'(maart2001)geschreven,alsleidraadvoorhetopstellenvaneen
waterparagraafin bestemmingsplannen.
Dewaterbeheerdershebbenmetdewater-

toetseeninstrumentinhandenomwater
meersturend telatenzijnindeNederlandse
ruimtelijke ordening.Hetisdanookgeenverrassingdatdewaterbeheerders enthousiast
metdeWatertoetsaandeslagwillen.De
watertoetssluitaanbijdereedsingezette lijn
vandewaterbeheerdersomwater(mede)ordenendtelatenzijn bijruimtelijke beslissingen.
Inhetkadervanhunnieuwverworvenadviesrolschuivendewaterbeheerderssteedsvaker
bijdegemeentenaantafel.
Gemeentenhebbenmethunbestemmingsplannen eengoedinstrument ter
beschikkingomwaterbeheerenruimtelijke
ordeningopelkaaraftestemmen.Gemeenten
wordendanookhetmeestgeconfronteerd met
dewatertoets.Vaakzijnzijinitiatiefnemer en
moetenzij-overeenkomstigdewatertoets-in
eenvroegtijdig stadiumdebetreffende waterbeheerder informeren enbetrekkenbijhet
planproces.Gemeentenmoetenmetextra
randvoorwaardengaanontwerpen.Hierdoor
valtbijsommigegemeenteneenmeer afwachtendehoudingtebespeuren.
Knelpunten bij de implementatie
Doordegemeenten,waterbeheerdersen
provincieswordtvaaksameninvullinggegevenaandewatertoets.Hetisnogzoekennaar
dewerkvormdiehetbesteaansluitbijdeorganisatiestructuren vandebetrokkenorganisatiesendeorganisatieszelf Watzijndeknelpunten bijhettoepassenvandewatertoets?
Hieronderzettenwedezesmeest belangrijke
opeenrij:
• devrijblijvendheid vandewatertoets,
• decultuurverschillen tussen waterbeheerdersenruimtelijke ordenaars,
• debelangenvandeverschillende partijen,
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Watertoets en waterparagraaf
Dewatertoets iseenprocesinstrument dattotdoelheeftomineenvroegtijdigstadiumvaneen
ruimtelijke ontwikkelingdebetrokkenpartijen bijelkaartebrengenomdewaterhuishoudkundigeaspecteneenvolwaardigeplaatstegeveninhetruimtelijk ordeningsproces.Dewatertoetsvormteentwee-eenheidmetdewaterparagraaf
Dewaterparagraafiseenconcrete,voorgeschreven(NotaPlanbeoordeling)uitwerkingvande
belangenvanhetwaterbeheer inbestemmingsplannen. Indewaterparagraafkrijgen-naastde
waterhuishoudkundigeconsequenties-ookhetwateradviesendedaarovergemaakteafwegingexplicieteenplaats.Daarmeezijndewaterbelangen toetsbaargeworden.Dewaterparagraaffungeert alssluitstukvanhetprocesvandewatertoets.
Debelangrijkste redenvoordeCommissieWaterbeheer21eeeuwomtekomentotdewatertoets
isdewateroverlastvandelaatstejaren.Maardewatertoetsheeft tochmeereenintegraalkarakter:allerelevantewaterhuishoudkundigeaspecten(veiligheid,wateroverlast,waterkwaliteit,
verdroging,grondwaterkwaliteit en-kwantiteitenbeleving)moetenworden afgewogen.

•

hetontbreken vanrichtlijnen waaraanhet
wateradviesmoetvoldoen,
• deonduidelijkheid overdeuitlegvanhet
kostenveroorzakingsbeginsel,
• degevolgenvanhet compensatieprincipe.
De vrijblijvendheid
Eenaantalgemeentenenwaterbeheerders
ziendewatertoetsalseenvrijblijvend instrument.Ditwordtmogelijk veroorzaaktdoordat
dewatertoetsisingevoerdzonder wettelijke
verankering.Eerstmoetervaringopgedaan
wordenmetdewatertoets,opdatmeervorm
eninhoudgegevenkanwordenaanhet instrument.In2003 wordtdoorde initiatiefnemers
dewatertoetsgeëvalueerd.Danzalbesloten
wordenofeenwettelijke verankeringnoodzakelijk isenwelkevormdezeverankering
krijgt.Doorhetvolgenvandezestrategie
wordthetwelslagenvandewatertoetsmede
bepaalddoordeinzetenwelwillendheid van
demensendieermeemoetenwerkeninde
praktijk.
De cultuurverschillen
Daarwaarwaterbeheer en ruimtelijke
ordeningelkaarontmoeten,lijkt heteropdat
tweeverschillendeculturenmetelkaarincontactwordengebracht.Hetcontacttussen
waterbeheerenruimtelijkeordeningbevindt
zichindemeestegevallennogineenprilstadium.Zesprekendooropleiding,denkwijzeen
instellingiedereeneigentaal.Dewaterschappenzijngewendominnormatievetermente
spreken;ruimtelijke ordenaarswerkenmeer
beschrijvend enmetbeelden.Daarnaastpraten
debetrokkenen vanuithuneigenprofessieen
kunnenzevaakalsgevolgvan conflicterende
belangen minderbegripvoordeandere partij
opbrengen.Deruimtelijke ordenaarsgaan
voorbeeldende kwaliteit(hetzogenaamde
architectenwatervoldoet),terwijldewaterbeheerderkiestvoortechnischekwaliteit(de
watergangmoetvoldoendewater kunnen

afvoeren, voldoendeberginghebbenenvan
eengoedekwaliteitzijn).
De belangen
Vanoudsishetwaterschapeenorganisatie
diezichprimairbezighoudt methetwaterbeheer.Metdeintroducrievanhetintegraal
waterbeheer isdezetaakbredergetrokken.De
waterschappen krijgen steedsmeereenproactievehouding.Degemeenten werkenallangergebiedsintegraal enkennendaardooreen
brederebelangenafweging. Zijhebbenook
meerderetaken.Daarwaarvoorheenwaterbij
gemeentenondergeschikt wasinderuimtelijkeordening,zaldatmetdewatertoetsmeer
nevenschikkend moetenworden.Bijdewaterbeheerderiswatereerderbovenschikkend
geworden.Communicatie tussendewaterbeheerderengemeenteoverderolvanwaterin
ruimtelijke plannenenbesluiten isnoodzakelijk.
Het ontbreken van richtlijnen
Hetwateradviesvormteencentraalelement inhetprocesvandewatertoets.Degezamenlijkewaterbeheerders inhetgebiedstellen
eenwateradviesop,datallewaterhuishoudkundigeaspectenomvat.Naastveiligheiden
wateroverlastmoeterookaandachtzijnvoor
waterkwaliteit, beleving,verdroging,grondwaterkwaliteit engrondwaterkwantiteit.Voor
watbetreft deeerstevieraspectenbestaatvoldoenderedenomaantenemendatdewaterbeheerders)zichnaarbehorenvanhun taak
zullenkwijten.Devormingvanall-inwaterschappenzalditalleenmaarvergemakkelijken.Bijdegrondwateraspecten isditanders.
Deverantwoordelijkheden tenaanzienvanhet
stedelijk grondwaterbeheer zijnopdit
momentnietwettelijkeenduidiggeregeld.In
hetstedelijkgebiedbestaatdanookgeenactievegrondwaterbeheerder. Onduidelijk iswie
verantwoordelijkisvoorhetonderdeelverdroging,grondwaterkwaliteit en-kwantiteitin

hetwateradvies.Samenwerkingtussenprovincie,waterbeheerder engemeenteligtvoor
dehand,maardatzaldenodige afstemming
vergen.Ditwordtbovendienbemoeilijktdoordatbetrokkenpartijen nietsnelgeneigd zijn
omdegrondwatertaak opzichtenemen,
geziendemogelijkejuridische aansprakelijkheidendedaaraangerelateerdefinanciële consequenties.
Eenanderaandachtspunt ishet tijdsbeslagdatdeadviseringvraagt.Eenhandreiking
voordeinhoudenomvangvanhetadviesontbreekt.Bovendienvaltnogtebezienofde
waterbeheerders bereidzijnvoldoendemenskrachtvrijtemakenofintehurenomde
adviezenbinneneenredelijke tijd tekunnen
geven.Daarnaast isinhetstedelijkgebiedniet
altijd hetwaterschapdebeheerdervanhet
oppervlaktewater. Inhetverledenzijnvelestedelijkegebiedenontpolderd enhebbende
gemeentendebeheerstaakinhet stedelijk
gebiedovergenomen.Weliswaarisin1992het
primaatvandewaterstaatszorg teruggelegd
bijdewaterschappen.Maarinveelgevallen
heeftdeoverdracht-dooromstandighedentotophedennognietplaatsgevonden.Hierdoorisspecifieke kennisvanhet stedelijk
watersysteeminzo'nsituatievaakhoofdzakelijkbijdegemeenteaanwezig.
Onduidelijkheid overkostenvcroorzakiiysbc^insc!
Dewatertoetsgaatuitvanhetbeginseldat
deinitiatiefnemer verantwoordelijk isvoorde
realisatievaneengoede waterhuishouding.
Indien inhetplangebiedonvoldoendemaatregelengenomenkunnenworden,mag
wordenovergegaanopcompenserendeof
mitigerende(effeerreducerende) maatregelen
buiten hetplangebied.Deinitiatiefnemer is
hiervoor(ookfinancieel) verantwoordelijk.
Hierbij wordtgeenonderscheidgemaakttussennieuwteontwikkelengebiedofbestaand
stedelijkgebied.
Inbestaandstedelijkgebiedishetsluitend
krijgen vandeexploitatieeenstuklastigerdan
voornieuwteontwikkelengebied.Devraagis
ofde(financiële) verantwoordelijkheid vaneen
goedewaterhuishouding weluitsluitend kan
enmagliggenbijdeinitiatiefnemer. Ookde
gemeente(indiennietzelfde initiatiefnemer),
hetwaterschapendeprovinciehebben
immersvoordeelbijeengoedewaterhuishouding.Doordefinanciële verantwoordelijkheidbijdeinitiatiefnemer teleggen,isdekans
grootdatgewensteruimrelijke ontwikkelingeninbestaandstedelijkgebieden-inminderematebij-nieuwteontwikkelengebiedniet
totstandkomen.Hierdoorwordtdekansop
eenverbeteringvanderuimtelijke kwaliteit
overdevollebreedteverkleind.Wanneerdit
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punt nader uitgewerkt wordt, zou het goed
zijn dat op landelijk niveau afspraken gemaakt
worden over hoe invoorkomende gevallen
hiermeeomgegaan moet worden.

gesteld is.Het wordt nogingewikkelde!, wanneer decompensatie in een andere gemeente
gezocht wordt.

Conclusie
Gevolgen compensatieprincipe
Mitigatie en compensatie zijn een onlosmakelijk onderdeel van de besluitvorming
over plannen. Bijde watertoets staat echter het
tegengaan vanongewenste ontwikkelingen
voor het waterbeheer voorop.Indien compensatie toch nodig is,kan devraag gesteld
worden hoedit georganiseerd moet worden.
De initiatiefnemer isverantwoordelijk voor de
ontwikkeling van een afgebakend gebied.
Daarvan wordt een tuimtelijke beslissing
gevraagd, vaakeen bestemmingsplan. In het
bestemmingsplan isopgenomen hoe met de
waterhuishouding wordt omgegaan.Als compensatie nodig is,wordt dit in het plan gesignaleerd en uitgewerkt. Indien de compensatie
buiten het plangebied gezocht wordt, iseen
nieuwe ruimtelijke beslissing noodzakelijk,
tenzij ineen eerder plan de ruimte reedsals
zodanig bestemd is.Voorhet besluit over de
ruimtelijke beslissing staat de mogelijkheid
van bezwaar en beroep open.Devraag is,in
hoeverregoedkeuring aan het plan wordt onthouden zolang decompensatie nog niet zeker

Dewatertoets iseengoed procesinstrument om water meer sturend te maken in de
ruimtelijke ordening van Nederland. Dat
neemt niet wegdat er nogeen aantal knelpunten zijn die nadere uitwerking en verduidelijking vragen.Door het ontbreken van een wettelijk kader bij dewatertoets is het welslagen
ervan afhankelijk van de houding, inzet en
welwillendheid vandemensen dieermee moeten werken in depraktijk. Deprovincie kan
wélafdwingen dat het resultaat goed isdoor
goedkeuring teonthouden aan een plan indien
dewaterbelangen niet voldoende zijn meegewogen.Dewaterbeheerders zijn over het algemeen enthousiast en willen graag meewerken.
Hierbij ishet gemakkelijk om het initiatief aan
deinitiatiefnemer van ruimtelijke plannen en
besluiten (in demeeste gevallen de gemeente)
over telaten. Eenpro-actieve houding bij de
waterbeheerder kan echter hetprocesvan de
watettoets ten goede komen evenals het uiteindelijke tesultaat.
Decultuutverschillen tussen waterbeheer

en ruimtelijke ordening zullen overbrugd
moeten worden om dewatertoets tot een succestemaken.Daarbij hoort ook wederzijds
begrip voor eikaars taken en verantwoordelijkheden.
Het wateradvies isnog niet eenduidig
ingevuld. Een waterschap zaldoorgaans niet in
staatzijn om over alle waterhuishoudkundige
consequenries zelfstandig teadviseren. Dit
betekent dat samenwerking gezocht moet
worden met andere partijen. Dit geldt zeker
voor de grondwateraspecten.
Het oporde krijgen vande waterhuishoudkundige aspecten ismede een kwestie van
geld.Deinitiatiefnemer ishiervoor verantwoordelijk en staat hier nochtans alleen voor.
Partijen zouden meer open moeten staan voor
verzoeken om een financiële bijdrage. Dit
mede vanuit het principe:"Wie betaalt,
bepaalt". Dit zal positiefbijdragen aan de plannen en het uiteindelijke resultaat.
In depraktijk zal moeten blijken hoeer
het beste met het compensatieprincipe omgegaan kan worden. Sturing en een goede toetsingvanuit deprovincie(bevoegdgezag)is
hierbij noodzakelijk. '
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