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Dewatertoets:waarborgvoor
waterinruimtelijkevlannen
enbesluiten
FRED WAGEMAKER, RIZA
MAARTEN VAN DER VLIST, RIZA
LOES DEJONG, H O O F D K A N T O O R WATERSTAAT

Dcstaatssecretarisvan VerkeerenWaterstaat heeftsamen nietvertegenwoordigersvanlietInterprovinciaal Overleg,deVereniging vanNederlandseGemeenten endc UnievanWaterschappenop
ji oktoberdewatertoetsgepresenteerd. Dewatertoetsislietresultaat vaneengezamenhjke projectgroep inhetkadervandeafspraken indeStartovereenkomst Waterbeheer2ieeeuw.Dewatertoetsis
111 essentieeenproccsiustrumeiit metalsdoeltekomentoteenbetereinbreng vanwateraspectenin
ruimtelijke plannen eubesluiten. Dckern bestaat uiteenietvan procedure-afspraken, vormvereisten
eninhoudelijke aandachtspunten cawordttoegepast binnendebestaandeproceduresenregelgeving.
Dewatertoetswordttoegepastopallewaterhuishoudkundig relevanteruimtelijke plannenen
besluiten.Dewaterhuishoudkundige aspectenomvattenondermeerveiligheid, wateroverlast,waterkwaliteitenverdroging.
Degrootstewinstvandewatertoetsligtin
hetgezamenlijk 'commitment', devroegtijdige,wederzijdse betrokkenheid tusseninitiatiefnemer enwaterbeheerder, hetopstellen
enmeenemenvaneenwateradviesendeexplicieteafweging ineenwaterparagraaf.Een
mooieafspraakenprocedurevormenechter
noggeengarantievoorsuccesvandewatertoetsindepraktijk.Detuimtelijkeordenaars,
deplanologenenstedenbouwkundigen,de
watetbeheerdetsenplanbcoordelaarszullen
gezamenlijk inhun dagelijks werkbijconcrete
plannenenprojecten inhoud moetengeven
aandcwatertoets.
Waarom een watertoets?
DecommissieWaterbeheer 21eeeuw heeft
duidelijkgemaaktdatweandersmoeten
omgaanmetwatetentuimte.Zeespiegelstijging,toenemenderivierafvoeren, meerregen
enverdergaandebodemdalingvergrotende
drukvanuithetwater.Devoortgaandeverstedelijkingenintensivetingvanhetruimtegebruikhebbenderuimtevoorwatersterk
beperktenstelttegelijkertijd hogeeisen.Een
nieuweaanpakisvereistomdeveiligheidvoldoendetewaatborgenendekansopwateroverlastzokleinmogelijk tehouden.Ookde
zorgvoorkwaliteitvraagtcontinueaandacht.

Meerruimtevoorwaterenwaterbewust
inrichtenenbouwenstaatdaatbij centraal.
Hiervoordienthetpreventiefbeoordelenvan
nieuweontwikkelingen viaeenwatertoets.
Wat isde watertoets?
Dewatertoets ishetheleprocesvanvroegtijdig informeren, adviseren,afwegen enuiteindelijk beoordelenvan waterhuishoudkundigeaspecteninruimtelijke plannenen
besluitenzoalsweergegeveninafbeelding 1.
Hetkadervormthethuidigebeleid(Vierde
Notawaterhuishouding, kabinetsstandpunt

Waterbeheer2teeeuw,Kaderrichtlijn Watet,
Vijfde NotaRuimtelijke Otdeningende
beleidslijn RuimtevoordeRivier).
Watisnieuw?Dewatertoetsgeeft viahet
wateradviesendewatetpatagtaafwatet inhoudelijkenprocedureeleenexplicieteplaatsinde
totstandkoming vantuimtelijke plannenen
besluitenenvormtzodeverbinding tussen
waterbeheerenruimtelijke otdening.
Toepassingbinnen bestaande wettelijke
proceduresenhetgezamenlijk 'commitment'
vanRijk,provincies,gemeentenenwaterschappenmakeneeneffectieve ensnelleimplementatievandewatettoetsmogelijk.Debasis
ligtinhetconvenant 'Startovereenkomst
Waterbeheer21eeeuw'waarmeebetrokken
overhedenelkaarkunnenaansprekenoptoepassingvandewatertoets.
Verankeringvandetoetsvindtverder
plaatsindePKBVijfde NotaRuimtelijkeOrdening,datdoorwerkinginhetruimtelijk beleid
vanderegionaleenlokaleoverhedenwaarborgt.Dezezalconcreteaandachtspuntenen
waterhuishoudkundigecriteriabevattenvoor
toetsingvanruimtelijke plannen.Doorwerkingvindtplaatsviaondermeerstreek-en
omgevingsplannen, nota'splanbeoordelingen
handleidingen gemeentelijke plannen.
InzoweldcWetRuimtelijke Ordeningals
hetBesluitRuimtelijke Ordeningzittenveteistenvooreengoedeafstemming opdewatethuishoudingenoverlegmetwatetbeheerder.
Aanruimtelijke plannenkangeheelofgedeeltelijkgoedkeuringwordenonthouden wegens
strijdigheid meteengoederuimtelijke otdening.Strijdigheid meteengoede tuimtelijke
ordeningiseenruim interpreteerbaar criterium.Hetontbrekenofonvoldoendezichtbaar
zijnvaneencorrecteprocedureleeninhoudelijkgemotiveerdetoepassingvandeuitgangspunten vandewatettoets,waaidatvooteen
specifiek planwelwezenlijk is,kanindatverbandzekeralsinstrijd meteengoedetuimtelijkeotdening wordenaangemerkt.Tenslotte
bestaanvoorruimtelijke plannen reguliere
mogelijkheden voorbezwaarenberoep.Uit-

Westland dreigt opnieuw onder te lopen
(Volkskrant, 19september2001)
MAASDIJK(ANP)-HetWestlandiszeerbezorgdoverdehogewatetstand doordeaanhoudende
regen.EendeelvandeMaasdijk bijhetgelijknamige dorpindegemeenteNaaldwijk iswoensdagingestort.Dewegisafgezet.Vootdezekerheidzijnstroomkabels indedijkuitgeschakeld.
Meetdetekassenindeomgevingdreigenonderwatertelopenofstaaninmiddelsblank.
HoogheemraadschapDelfland teDelft heeft eenctisisteamingelicht.Grotedelenvanhet
Westlandkwamenseptember 19518onderwatettestaandoorheftige regenval.Deschadebeliep
velemiljoenen guldens.Hetjaareropdreigdedezelfdesituatie,maarweekhetgevaatophet
laatstemoment.
Deactualiteitonderstreeptdenoodzaaktoteenandereaanpak.
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werking van een wettelijke verankering, zoals
gevraagd door deTweedeKamer, zal plaatsvinden op basis van deervaringen met toepassing
van de voorliggende watertoets.
Dewatertoets heeft betrekking opalle
grond- en oppervlaktewateren. Hij toetst op
waterhuishoudkundige aspecten aan het vigerende water- en omgevingsbeleid. Doel is te
waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en evenwichtig worden
meegenomen bij allerelevante ruimtelijke
plannen en besluiten vanzowel Rijk, provinciesalsgemeenten. Hiertoe behoren in elk
gevalstreekplannen en streekplanuitwerkingen, locatiebesluiten, bestemmingsplannen,
vrijstellingen (art 19wro),(inter-)gemeentelijkeen regionale structuurplannen, infrastructuurplannen, (structuur-)plannen voor bedrijventerreinen, herstructureringsplannen voor
landelijk en stedelijk gebied, besluiten tot wijzigingvan aldezeplannen en besluiten op
basis van ontgrondingenwet. Dit omvat dus
ook strategische ruimtelijke plannen over
locatiekeuzen voor trace's en uitbreidingsrichtingen van dorpen en steden.
Bijm.e.r.-plichtige activiteiten is vanwege
het aanvullende karakter van het wateradvics
van de waterbeheerder gekozen om ook dan
een Watertoets te laten plaatsvinden. Een duidelijke afstemming en verweving onderling is
welgewenst.
Waar gaat h e t over?
Hetgaat bij dewatertoets om het vroegtijdigbeoordelen van het ontwerp en eventuele
alternatieven van ruimtelijke plannen ter
voorkoming van ongewenste effecten opde
waterhuishouding. Mitigatie en/of compensatie komen alleen dan in aanmerking als aanpassingvan het plan onmogelijk is.De beoordeling vormt debasis voor het wateradvies aan
de initiatiefnemer. Deinitiatiefnemer weegt
vervolgens af Elkhiervoor genoemd plan en

Tabel 1:

streekplan en streekplanuitwerkingen
locatiebesluiten
bestemmingsplan
vrijstellingen art 19wro
(inter)gemeentelijke structuurplannen
infrastructuurplannen (tracebesluiten)
landinrichting, reconstructie
ontgrondingsplannen
I=initiatiefnemer, A=adviseur, B - beoordelaar
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watertoets. Dewaterbeheerder stelt daarbij
vanuit zijn kennis over het betreffende watersysteem prioriteiten ten aanzien van te beoordelen aspecten.Vervolgensgeeft hij een advies
over deaanvaardbaarheid van de voorstellen
vanuit wateroogpunt. Het advies kan suggesties bevatten voor mitigerende en/of compenserende maatregelen.
Dewatertoets vindt plaats in het kader van
de bestaande besluitvormingsprocedures en
verantwoordelijkheden. De initiatiefnemer
blijft verantwoordelijk voor deafweging van
alle belangen, inclusiefhet water.Provincie en
Rijk beoordelen deplannen en besluiten procedureel en inhoudelijk op waarborging van
waterhuishoudkundige aspecten, mede aan de
hand van het advies van de waterbeheerder.
Vervolgens keuren zij dezegoed of onthouden
zij (gedeeltelijk) goedkeuring.In tabel 1 is een

AJh.i

Het processchemavan de watertoets.

Fasen ruimtelijke plan- en besluitvorming in de tijd

W i e d o e t wat?
Degrootste winst van dewatertoets als
procesinstrument ligt bij de vroegtijdige,
wederzijdse betrokkenheid en informatievoorziening. Bijvoorkeur gebeurt dit altijdens het
voortraject van het initiatief, in devorm van
actievecommunicatie overgewenste ruimtelijkeen waterhuishoudkundige ontwikkelingen.
Inelkgevalgebeurt het bij de formele start.De
initiatiefnemende overheid heeft in feite een
informatieplicht om direct bij het begin van
het initiatiefdewaterbeheerder opde hoogte
testellen.Vanafdat moment ontstaat ookvoor
de waterbeheerder deverplichting om de initiatiefnemer dekennis teverschaffen over doelen en beheer van het betreffende watersysteem.Vervolgens bepalen initiatiefnemer
en waterbeheerder samen op welke aspecten
het initiatief beoordeeld moeten worden in de

Initiatiefnemer
informeren en vroegtijdig
belrekken waterbeheerder
bij initiatief
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Waterbeheerder
strekken informatie
wateraspecten,compenseren
in/buiten plangebied en
informeren evt. andere
waterbeheerders

Nota planbeoordeling

Beoordelaar;
aangeven indicatieve
ruimtelijke ontwerprichtlijne
en compensatie-richtlijnen

Initiatiefnemer;
ontwerpen met behulp van
indicatieve ruimtelijke
ontwerprichtlijnen

Waterbeheerden
beoordelen ontwerp op
wateraspecten en
adviseren over effecten
en compensatie

Rollenenactorenmverschillenderuimtelijke procedures.

ruimtelijk plan ofbesluiten tot
wijziging van

l~l

besluit gaat een waterparagraafbevatten, die
keuzesgemotiveerd beschrijft ten aanzien van
wateraspecten. Hierbij isvoortgebouwd op de
aanzetten van VROMvoor de waterparagraaf
in bestemmingsplannen. Debasis voor die
keuzes wordt gevonden in het opgestelde
wateradvies van dewaterbeheerder en de
ruimtelijke ontwerpcriteria die vanuit provincieszijn neergelegd in streekplannen en nota's
planbeoordeling. Debeoordelingscriteria voor
het wateradvies ontleent de waterbeheerder
aan het provinciale en nationale omgevingsbeleid (milieu,water en ruimte),de beheerplannen voor derijks- en regionale wateren en
aan waterakkoorden, stroomgebiedsvisies en
gewenstegrond- en oppervlaktewaterregimes.
Waterhuishoudkundige toetsingscriteria zijn
doelstellingen en criteria diezijn vastgelegd m
wettelijke ofbeleidsmatige kaders op het
gebied vandewaterhuishouding. Ruimtelijke
ontwerprichtlijnen zijn een daarmee samenhangende ruimtelijke vertaling (een ruimtelijke maat,een locatiegeschiktheidscriterium,
eenordeningsprincipe ofeen ontwerpgrondslag).

gemeente waterschap Provincie

I
I
I
I
I
I

A
A
A
A
A
A
A
A

I.B
I,B
B
B
B
I.B
I
I.B

Rijk

B
I.B
B
B
B
I,E
B
I.B

Afweging

Initiatiefnemer
ajwegen wateraspecten in
ontwerp en verantwoorden h
waterparagraaf

Beoordeling

Beoordelaar:
beoordelen procedure en
inhoudelijke uitkomst
watertoets
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overzicht gegeven van rollen diepartijen doorgaans in ruimtelijke procedures hebben.
Afspraken over mitigatie en/of compensatie tussen initiatiefnemer en waterbeheerder
over ongewenste waterhuishoudkundige effecten van het plan ofbesluit vormen onderdeel
van het besluitvormingsproces,evenals afspraken overdefinanciering daarvan.
Initiatieven tot ruimtelijke ingrepen
worden steeds vaker door private organisaties
genomen.Afhankelijk vanaard en schaal
vraagt dit actievan de betrokken overheid,als
formeel bevoegdgezag om plannen vast te
stellen en/ofbesluiten te nemen,om te
bewerkstelligen dat het voorstelvan de ptivate
initiatiefnemer eveneens vroegtijdig conform
dewatertoets wordt beoordeeld.
De waterbeheerder uitgelicht
Winst voor het waterbeheer isdat de
waterbeheerder viade watertoets inhoudelijk
én procedureel eenexplicieteadviesrol richting
ruimtelijke ordeningsprocedures krijgt. Dit is
geen vrijblijvend rol,het zal een effectieve
invulling vragen.
Eenaantal punten nader uitgelicht:
• Erzijn verschillende waterbeheerders met
soms verschillende belangen: de tcgionalc
waterbeheerder, de grondwaterbeheerder
en de rijkswaterbeheerder. Voor situaties
waarin meerdere waterbeheerders belang
hebben bij het toetsen van een initiatief

Volgendefasen mbouwactiviteitenstaanopveelplaatsenalopderol. DeWatertoetswilnegatieveeffectenvoorhetwatersysteemvoorkomen(Foto:HollandseHoogte).

zijn zijgezamenlijk verantwoordelijk voor
een eenduidige inhoud van het watetadvies.Dat klinkt eenvoudiget dan het is;
Vertrekpunt voorhet watetadvies iseen
afbakening van onderwerpen (effecten) en
diepgangwaarmee het advies moet worden
uitgewerkt.Dat vtaagteen intetne discussieoverwaar welke waterhuishoudkundigeprioriteiten gelden, welke informatie

nodig isom een verantwoorde afweging te
kunnen maken en hoemet onzekethcden
omgegaan gaat wotden in het licht van
medeverantwoordelijkheid dtagen (voorde
bouwstenen) voorderuimtelijke afweging.
Tevens veronderstelt het dat kennis over
het watersysteem en kennis ovet effecten
opdewaterhuishouding van ruimtelijke
veranderingen en innchtingsvarianten
voldoende beschikbaar isom binnen de

accent

type ruimtelijk plan

relevante ruimtelijke vragen en waterhuishoudkundige aspecten

locatiekeuze

streekplannen, structuurvisies en
-plannen, infrastructuurplannen,
ontgrondingsplannen

functiegeschiktheid (lagenbenadering),vrijwaren waterkritische
gebieden (watetketingen, winterbedden, retentiegebieden),
onderlinge positioneting tuimtelijke functies, inpassing voldoende
ruimte voor water (retentiegebieden en berging),potentiële functiecombinaties, functiescheidingen, bufferzones

inrichting, herinrichting
landelijk gebied

bestemmingsplannen buitengebied,
reconstructie landelijk gebied

inrichtingstedelijk gebied

plannen nieuwe ontwikkelingen
stedelijk gebied, bedrijventerreinen

afstemming agrarisch grondgebruik opwatersystemen (teelt volgt
peilen kwaliteit),bescherming kwetsbategrondwatetfuncties (drinkwatervoorziening en kwelafhankelijke natuur), creëren ruimte voor water
(retentie,berging, watervoorziening),locatienieuwe ontwikkelingen
(recreatie,intensieve vormen van land- en tuinbouw, ecologische verbindingszones), realiserengewenstgrond- en oppervlaktewaterregiem,
afstemming landbouw/natuurwaarden
begrenzing locatie,hoogen dtoogbouwen (functiegeschiktheid),
situering en inrichting vangroen/water, wijze van bouwrijp
maken/afspraken over maatregelen om negatieve effecten te
reduceren/compenseren, watervriendelijk (duurzaam) bouwen,rioleringssysteem gericht opafvoer regenwater naar waterbergingen/of infiltratie, lokalezuivering van bijvoorbeeld regenwater

(her)inrichring
stedelijk gebied

bestemmingsplannen bestaand
gebied / herstructurering
stedelijk gebied

inrichting van watetgangen en oevers,ruimte voorextra water(-voorzieningen),watervriendelijk (duurzaam) bouwen bij stedelijke
vernieuwing, rioleringssysteemgericht opafvoer regenwater naar waterbergingen/ofinfiltratie, lokalezuiveringvanbijvoorbeeld regenwater
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proceduretermijn, een afgewogen advies te
kunnen formuleren. Ditvraagt om een
kennisinvestering;

Water iséén vandeordenende principes
voor ruimtelijke ontwikkelingen, niet het
enigeordenende principe;

Goede betrokkenheid in een vroeg stadium
gaat uit meedenken en mee-ontwerpen.
Datvraagt om veranderingen in werkwijze
en investering in mensen en middelen
(capaciteit, kennis en vaardigheid) om dat
effectief te kunnen doen. Vroegtijdige
betrokkenheid vraagt alertheid op meerderefronten; waar zijn ontwikkelingen in
hetomgevingsbeleid voorzien, vinden ze
werkelijk plaats en hoe kandaarop geanticipeerd worden.Waar haalt de waterbeheerder relevante informatie en in welk
stadium isdiezelfde waterbeheerder bereid
om eigen informatie, (onvoldragen) denkbeelden en onzekerheden tedelen en open
testellen voor interactie met de ruimtelijkeplanvormcrs.Dat isimmers ook wat we
van hen verwachten;

Deinsteek van dewatertoets is overwegend
probleemgericht (voorkomen van verslechtering).Ruimtelijke ontwikkelingen bieden ookkansen op herstel ofverbetering
vanproblemen. Eengoedebalans zal moeten worden gevonden tussen het actiefen
kansgericht meedenken in procedures en
het beoordelen en toetsen van negatieve
effecten vanhet uiteindelijke plan;

Dewatertoets betekent niet dat waterbeheerders het laatste woord hebben. Het
woord toets impliceert dat wel een beetje.

Implementatie, leren door doen!
Met dewatertoets ligt ereensetvan procedure-afspraken en inhoudelijke uitgangspunten.Deinvulling in de praktijk gaat nu pas
echt beginnen. Voorzien iseen intensiefcommunicatietraject viasymposia, kennisplatform
en opleidingen. Erkomen een aantal implcmentatieprojecten om op korte termijn enkele
punten te verduidelijken en inzicht te krijgen
in de procesgang. Daarnaast zalookeen evaluatietraject worden gestart om de toepassing in
de praktijk revolgen.

Indepraktijk zullen situaties blijven voorkomen waarbij ruimtelijke ontwikkelingen worden gepland op voorhet waterbeheer ongunstige locaties.Het vorm en
inhoud geven aan afspraken op het gebied
van mitigatie en compensatie iseen lastig
terrein.Het vertrekpunt ishelder:de initiatiefnemer isverantwoordelijk voor de
uitvoering en (regeling van) financiering
van mitigatie en compensatie.Dewerkelijkheid iszeker weerbarstiger enzal
creatieveoplossingen vragen.
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