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een werkelijk containetbegtip tezijn, waarin
veledefinities passen.Zo verstond deene provincie hieronder een soort grondwatertrappenkaart, terwijl m deandere provincie het begrip
vrijwel samenviel met dediscussieover water
alsordenend principe.Soms werd het GGOR

ki van he t provinciaal
opt evat als uitwerking
omgevingsbeleid, soms als 'input' etvoot.
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De ajgelopeu maanden isin I-LOeenaantal technisch-inhoudelijke methodieken beschreven waarmeecciigeweiistgrond- enopperviaktewaterre^ime (GGOR) opcjcsteld kan worden.Deze methodieken laten echter onverlet welkepartij welke roldaarbij heeft enwaar hetGGOR uiteindelijk verankerd wordt in het huidige plaustclsel. In het onderzoeksproject De roekomst van het GGOR' isde
bestuurlijk-juridische verankering van hetGGOR onderzocht.Afgelopenjanuari ishetadviesaan de
opdrachtgevers, hetMinisterie van Verheeren Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg endeUnie
van Waterschappen, aangeboden. Geadviseerd wordt herGGOR alsuitwerking van her provinciale
omgevingsbeleid te beschouwen. Daarbij wordt hetGGOR opgesteld door het waterschap, in nauwe
.samenspraak met degroudwaterbeheerder endcgemeeiiteii. Het GGOR wordt opgenomen in het
waterbeheersplan. Deopdrachtgevers bepalen momenteel hun standpunten inzake heradvies.
Eind 1999constateerden zowel het Rijk,
het Interprovinciaal Overleg alsdeUnie van
Waterschappen dat dediscussie rond het
GGOR in een impasse verkeerde. Enkele provincies en waterschappen waren weliswaar een
eind op wegmet de (technisch-inhoudelijke)
invulling, maar toch bestonden nog vele
onduidelijkheden. Devragen wie het GGOR
opstelt, wie het (bestuurlijk) vaststelt en wie
het uiteindelijk implementeert, waren daar
debet aan.Tegelijkertijd speeldede tijdsdruk
mee,aangezien deVierdeNota Waterhuishouding stelt dat het GGORuiterlijk in2002
vastgelegd wordt. Ook de relatie met bestaandestrategische en operationele instrumenten
van het integraal waterbeheer, zoals het
streekplan, waterhuishoudingsplan, bestemmingsplan, waterbeheersplan en het peilbcsluit wasonduidelijk. De hoofddoelstelling
van het onderzoek bestond uit het versnellen
c.q.vergemakkelijken van de implementatie
van het GGOR.Arcadis Heidemij Advies voerde uiteindelijk het onderzoek uit, waarbij het
RIZAvoor de projectbegeleiding zorgde.
Bijde voorbereiding van het onderzoeksproject zijn de Rijkswaterstaat, het IPOen een
aantal CIW-werkgroepen betrokken. Op basis
van een schriftelijke enquête en een belronde
langs alleprovinciesen een zestal waterschappen ishet GGORgeanalyseerd en iseen aantal
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mogelijke opties voor de bestuurlijk-juridisch
verankering ervan ontwikkeld en uitgewerkt.
Dezeopties zijn injuni 2000bij de Provincie
Utrecht m een workshop besproken en vergeleken.Medeop basis daarvan zagde begeleidingscommissie een mogelijkheid voor deverankering van het GGOR.Dit voorstel is
vervolgens getoetst en bijgesteld met behulp
van commissies van het IPO,deUnieen CIWwerkgroepen. In september 2000zijn de resultaten tijdens een symposium inZwolleaan een
bteed publiek voorgelegd. De uitkomsten
daarvan zijn meegenomen in het advies.

Overwegingen
Gedurende het onderzoek bleek GGOR'

Nut en noodzaak van het GGOR hebben
nauwelijks ter discussiegestaan.Zoktijgt het
GGOReen rolbij deconcretisering van de
watersysteembenadering. Daarbij spelen zowel
de interne relatiesbinnen het watetsysteem als
deexterne relaties met ruimtelijke ordening,
milieu- en natuutbeheer een belangrijke rol.
Daarnaast kan het GGORvoorzienin een
nader afgewogen kader tussen ruimtelijke en
waterhuishoudkundige functies op (subregionaal niveau, waardoor een basis vooractie ontstaat.Dit nadet afgewogen kader vormt
momenteel een ontbrekende schakel in de
beleidscyclus rond hetgrond- en opper vlaktewaterbeheer (met name m de afstemming
tussen ruimte, water en milieu).Ook kan het
GGORaanknopingspunten bieden voor monitoring, beleidsrapportage en -evaluatie.
Bij het bestuutlijk een plaatsgeven van
het GGORin het stelsel van planfiguren spelen
devolgende overwegingen een rol:
waterschappen schalen open professionaliseren.DeIPO-commissieToonen heeft
aangegeven dat watetschappen gezien
moeten worden als mede-overheden, meer
dan uitvoerende organisaties;
provincies ontwikkelen hun omgevingsbeleid in toenemende mate op hoofdlijnen. Er treedt een duidelijkere scheiding
op tussen strategisch beleid en het toetsingskader;
de schaal voorgebiedsgerichte acties is
regionaal/lokaal.Voorde concretisering
van ruimtelijke en waterhuishoudkundige
functies lijkt het (sub)regionaleschaalniveau het bestedetailniveau waarop het
GGORkan wotden opgesteld;
beleidsvormingen beleidsuitvoering

Het opstellen van het GGOR
Arnold ca.1)beschrijven een technisch-inhoudelijke methode waarmee voorde provincie
Noord-Brabant degewenste grondwatersituatie in beeld gebracht kan worden.Na het bepalen
van deoptimale sectoralegrondwatersituatic bekijkt men in hoeverredewensen van de verschillende partijen gerealiseerd kunnen worden en naast elkaar kunnen bestaan.Voordegeheleprovincie worden desectorale wensbeelden en de keuzes inzichtelijk gemaakt. Demethode is
schaalonafhankelijk engeeft een basis voor beleidsmatige keuzes.VanWolfswinkele.a.2)
beschrijven aan dehand van een pilot in Flevoland een alternatieve methode. De resultaten
vormen debasisvooreen bestuutlijk (keuze)traject, waarvan deuitkomst het uiteindelijke
GGORvormt. Ookin het Waternood-onderzoeksprogramma wordtgewerkt aan methodieken
voot het opstellen van het GGOR.
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Besluitvorming

Dewaterkansenkaart kan hierin voorzien.
Dewaterkansenkaart isniet bedoeld om ruimtelijke plannen achteraf tetoetsen, maar om
ervoor tezorgen dat water al in de beleidsvoorbereiding als mede sturend wordt beschouwd.
Dewaterkansenkaart heeft een zelfde functie
als visiesvan anderegeledingen van de maatschappij. Mede opgrond vandeze ideeën en
wensen overdeomgeving formuleren deprovincies vanuit hun hoedanigheid als algemene
democratie het integrale omgevingsbeleid.

Uitvoering
enbeheer

DeplaatsvanhetGGOR(vrijnaardebeleidslevensçyclusvanWinsemius).

A/b.]

raken steeds meer verweven. Uitvoerende
organisaties winnen aan kracht wanneer
zij problemen bij uitvoering en implementatie adequaat weten terug te koppelen naar de beleidsvorming.
Uitvoerende organisaties zijn derhalve van
toenemend belangvooreen adequate beleidsvorming.Vanwegedemaatschappelijke en
beleidsmatige dynamiek hebben zij handelingsruimte nodig om vorm tegeven aan hun
eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid in het
beleidsnetwerk.

Het advies
In het adviesïiwordt de bestuurlijk-juridischeverankering van het GGORgeplaatst in de
beleidscyclus waarin provincies, waterschappen engemeenten ieder een eigen rol hebben.
Binnen dezecyclus kunnen twee belangrijke
fasen worden onderscheiden die voor het
bestuurlijk-beleidsmatig functioneren van
groot belang zijn (zieafbeelding 1): namelijk

A/b. 2:

devoorbereiding van provinciale plannen met
de inbreng van dewaterbeheerder en de uitwerking en implementatie van het provinciale
omgevingsbeleid en de inbreng van waterschappen en gemeenten daarbij.
Inde fase van beleidsvoorbereiding isde
inbreng van het waterschap en de grondwarerbehcerder van belang om demogelijkheden en
beperkingen van het watersysteem aan te
geven. Dewaterbeheerder kan dit bijvoorbeeld
doen door middel vaneen waterkansenkaarfti.
Vanuit zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid
overlegt de waterbeheerder met zijn
omgeving, maar het isdevisievan de waterbeheerder op detoekomst van het watersysteem. Dewaterkansenkaart wordt in een
vroegstadium ingebracht in de beleidsvoorbereiding van allerlei ruimtelijke plannen. In
debeleidscyclus vanWinsemius kande waterkansenkaart geplaatst worden vóór de provincialeomgevingsplannen (waaronder streekplan en waterhuishoudingsplan),

DeplaatsvanhetGGORindebeleidsjeedbackcyclus.
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UitwerkingGGOR
door waterschap
met provincieen
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Evaluatie
omgevingsbeleïd

Implementatie GGOR:
• structuurplannen
• bestemmingsplannen
• peilbesluiten
• (her-)inrichting
• etc.

<

bestemmingsplannen en het uitvoeringsgerichte instrumentarium. Deafweging voorafgaand aan streek- en bestemmingsplannen
dient mede plaats te vinden op basis van een
goedinzicht indeconsequenties van deze
afwegingen voor het watersysteem.

^

In principe wordt pas na het verschijnen
van provinciale omgevingsplannen en de daarbij behorende functiekaarten het proces van
opstellingvan het GGORingezet.In het advies
iser nadrukkelijk voorgekozen om het GGOR
teverankeren in de fase van uitwerking en
implementatie van het provinciale omgevingsbeleid (hetgeen onverier laat dat de
methodiek ook in de andere fase kan worden
gebruikt].Gedurende her onderzoek hebben
dewarerbeheerders veelvuldig aangegeven dat
ereen bruggeslagen moesr worden tussen de
belangenafweging dieop provinciaal schaalniveau (grofmazig) plaatsvindt, en operationele instrumenten als het pcilbesluit. Door
het GGOR inde fase van uitwerking en
implementatie van het provinciale omgevingsbeleid teverankeren, wordt voorzien in
een nadere belangenafweging op (subregionaal niveau.
In het advies wordt devolgende omschrijving van het GGOR voorgesteld:
HerGGORiseenuitwerkingvanhetprovincialeomgevingsbeleid. Dezeuitwerking wordtdoorhet
waterschapinnauwesamenspraak metdegrondwaterbeheerderendegemeenteuopgesteldenin
bestuurlijk overlegvastgesteld,opgenomeninhet
waterbeheersplanendoordeprovinciegoedgekeurd.
HetGGORiseen[setvan)kaart(en)(bijvoorbeeld
schaal 1:25.000]waaropdererealiserenentebehoudeugroudwaterstandciienpeilen/peilbeheervoorde
in(hethiervooraangeduide]bestuurlijkoverleg
afgewogenjuncties, rekening houdendmetde
wensenvanbelanghebbenden,staanaangegeven.
Daarnaast kanhetookwaterkwaliteits-enmorfologischeaspectenomvatten.Dekaartengaanvergezeldvanrabellenentoelichtingen.
EenGGORbestaat dus uit een (set van]
kaart(en) waaropdehoogste en laagste grondwaterstanden en oppervlaktewaterpeilen per
locatiegenoemd staan. Het schaalniveau is
mede afhankelijk van derelatie die het GGOR
legt naar deruimtelijke ordening.
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Evaluatie
Tijdens het project 'De toekomst van het
GGOR' iseenevaluatie van het peilbesluit
en het streefpeilenplan uitgevoerd. Op
basisdaarvan verschijnt na dezomer in
CIW-verband een rapport met aanbevelingen voor deze instrumenten.

Deuitwerking van het GGORvindt plaats
door waterschappen met behulp van provinciesalsgrondwaterbeheerder en gemeenten,
met consultatie van belangengroepen. Uit het
GGORvolgt de implementatie in bijvoorbeeld
peilbesluiten.Vervolgens worden de resultaten van het beleid geëvalueerd in de volgende
ronde van het (provinciale) omgevingsbeleid
(zieafbeelding 2).In depraktijk zijn kortsluitingen binnen decyclus mogelijk. Zozijn provincies albezig met GGOR-onderzoeken op
provinciale schaal.Dezevinden plaats met als

getoetst aan het optimale grond- en oppervlaktewaterregime (OGOR).Het OGOR is ofwel
door deprovincie (als algemene democratie)
opgesteld ofwel door het waterschap zelf Op
grond van de toetsing wordt het GGORdoor
het waterschap opgesteld en in bestuurlijk
overleg vastgesteld door het waterschap in nauwesamenspraak met de grondwaterbeheerder
en degemeenten. Dewaterschappen bouwen
daarbij voort ophet provinciale omgevingsbeleid en richtlijnen. Het bestuur van het waterschap stelt het GGORvast alsonderdeel van het
waterbeheersplan. Daarmeedoorloopt het
automatisch dezelfde procedures als het waterbeheersplan.

Rolverdeling

Provincies geven via het omgevingsbeleid
de hoofdrichting aan voor het tevoeren gronden oppervlaktewaterbeheer. Hoofdelementen
daarbij zijn deruimtelijke bestemmingen
(met voorschriften) in het streekplan en de
functietoekenningen in het waterhuishoudingsplan aan deverschillende onderdelen van
het watersysteem die opelkaar afgestemd
worden. Doordeafstemming wordt op hoofdlijnen invulling gegeven aan water als medeordenend principe voor de ruimtelijke inrichting. Het iswenselijk dat de provincie, om de
vaststelling van het GGOR testroomlijnen en
eenduidig te laten verlopen, in overleg met de
waterschappen richtlijnen en methodieken
daarvoor aangeven dieafgestemd worden op
processen in naburige provincies.

In het advies stellen de waterschappen het
GGORop.Welke technisch-inhoudelijke
methodiek daarvoorgebruikt wordt, staat in
principe losvan de in het advies voorgestelde
bestuurlijk-juridische verankering van het
GGOR.In aanvulling opde Waternood-methodiek kan ervoor gekozen worden om de waterschappen, in samenwerking met de provincies
(alsgrondwaterbeheerder), het actuele gronden oppervlaktewaterregime (AGOR)te laten
inventariseren. DezeAGORwordt vervolgens

Daarbij kunnen afspraken gemaakt
worden over deprocessen die plaats dienen te
vinden vooropstelling van het GGOR, welke
partij daarbij trekker zalzijn, wie welkegegevensverzamelt etc.Het ligt voorde hand dat
provincies hiervoor het initiatief nemen zoals
ookalgebeurt. Bijdegoedkeuringstoets van
het waterbeheersplan door deprovincie kan zij
controleren ofdedoor haar voorgeschreven
GGOR-methodiekjuist is toegepast.

doelom 'input' televeren aan de functietoekenning en aan de ruimtelijke ordening. De
planhorizon van het GGORisgezien haar spilfunctie tussen het provinciale omgevingsbeleid en het operationeel beheer beperkt. Dit in
tegenstelling tot waterkansenkaarten of
watervisies die meestal opgezet worden met
een horizont van één generatie.

Het beheer van het grondwater iseen provinciale taak.Vanuit dietaak zalzij in goede
samenwerking een bijdrage aan hetAGOR,
OGOR en GGOR moeten leveren. Deregie hiervoor ligt bij dewaterschappen. Het GGOR
dient als toetsingskader voor deverlening van
vergunningen voor grondwateronttrekkingen.
Het GGORwordt ook betrokken bij of
maakt onderdeel uit van gemeentelijke structuurvisies en structuurplannen. Bij het opstellen van bestemmingsplannen houden
gemeenten rekening met het GGOR.

Juridische consequenties
Doordat het GGORdeel uitmaakt van het
waterbeheersplan, gelden dezelfde juridische
regels.Opgoedegronden mag ervan afgeweken worden. Erisgeen schadevergoedingsrcgclingop basis van het waterbeheersplan.
Het belangrijkste gevolg isdat geen rechtstreeks bindende werking voorderden bestaat.
Vandoorwerking naar derden ispassprake via
bijvoorbeeld peilbesluiten ofverlening van
vergunningen ofontheffingen, die rechtsgevolgen oproepen. Het voorgaande kan verankerd worden door middel van zogeheten
spiegelbepalmgen m zowel deWetop de
Waterhuishouding als in deWet opde Ruimtelijke Ordening en dedaaraan verbonden provinciale verordeningen en dergelijke. *
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advertentie

Had je maar...
alles van bodem, grondwater tot bron in één hand!
Wij, de specialisten van Haitjema nemen graag en deskundig de totale
zorg voor bodem, watervoorziening en waterwininstallatie
van u op ons, en houden dezevoor u in dehand.
Grondboorbedrijf Haitjema B.V. is gespecialiseerd in:
• diepe boringen
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* onderhoud

V _ _ . y grondboorbedrijf

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

* bronbemaling
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