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VEEL DISCUSSIE OVER I N H O U D E N BETEKENIS WATERTOETS

Lieverwaterkansenkaartendanwatertoets?!
Kritischenotenkraaktepro/mr.N.Koemantijdenshetcongres'Dewatertoetstoegepast'vanhet
NederlandsStudieCentrum opzz maart inUtrecht.Decompleterapportagevandecommissie
Waterbeheer21eeeuwvindtKoemannietsterk.Dewatertoetswordtnietalseenconcrete beleidsbeslissingaangemerktenheeftdaardoorgeen bindendewerkingtenaanzienvanandereoverheden.
DeStartovereenkomsttussenRijk,IPO,UnievanWaterschappenenVNGvoorzietvooralinuirvoeringscontracten enregioconvenanten,privaatrechtelijke instrumentendusterverwezenlijkingvan
ondermeerdewatertoets.O/diebenaderingsuccesvolzalzijn, betwijfelt dehoogleraar milieurecht
enruimtelijk ordcningsrechtaandeUniversiteitvanAmsterdam.Indewaterschapswereldstaatook
nietiedereentejuichen bijinvoeringvandewatertoets.Dewaterschappenzienmeerheilindewaterkansenkaart.
IndeStartovereenkomst staatdatde
watettoetsvanafhedentoegepastkanwordendootallebevoegdeoverhedenopnieuwe,vanuit watethuishoudkundig oogpunt
relevanteruimtelijkeplannen,dienogniet
vootinsptaak terinzagehebbengelegenof
inhet kadetvanattikel 10vanhetBesluit
Ruimtelijke Otdeningaanandeteoverheden
zijn aangeboden.
Dewatettoets kan toegepast wotden op
wijzigingen in bestemmingsplannen,
stteekplannen, nieuweplannen voot infrastructuut, woningbouw enindustrietetteinenenhetsttuctureringsplannen instedelijkenlandelijk gebied.Ditgebeult danop
basisvanteedsbestaandemogelijkheden die
ondermeerdeWetopdeRuimtelijkeOrdening biedt.

watettoets niet verderdanalswasersprake
vaneen beleidsregel".
Privaatrechtelijke insttumenten omde
watertoets tetealiseten (gebiedscontracten,
regioconvenanten enuitvoeringsconttacten)
leverenvolgensKoemanwaatschijnlijk niet
veelop.Hij refereert daatbijnaar milieuconvenanten,dienauwelijks ofhelemaal
nietpubliekrechtelijkdootwerken, bijvoorbeeldnaardejurisprudentie vande afdeling
bestuursrechtspraak vandeRaadvanState.
DecommissieTieltooij bepleitveranketingvandewatertoetsindeWetopde
Ruimtelijke OtdeningenhetBesluitopde
Ruimtelijke Ordening.Decommissie meent
datdetoetsmet namemoetwordeninge-

Hoogleraarenjurist vrof.dr.Koeman:
"Dewerkingvan dewatertoetsgaat nietverderdan(alswas
ersvrakevan)eenbeleidsregel".
Dehuidigewetgevingmaaktdewatettoetsweliswaatmogelijk, maatstaatgeen
verplichting toe,aldus Koeman.Vootdetoekomst isvolgensdehoogletaatalleteetstvan
belangwatinhetPKB-deelvande Vijfde
NotaRuimtelijke Ordeningoverdewatettoetsstaatvermeld.Dewatertoets wotdt
hierin niet aangemetktalsconcretebeleidsbeslissing.Voordeze beleidsbeslissingen
geldtdatdiebijdevaststellingvan andete
plannen opgtond vandeWetopdeRuimtelijkeOtdening inachtdienen tewotden
genomen."Nugaatdewetkingvande

voetdvootlocatiebesluiten.Maardat laatste
begtipwotdtniet gedefinieerd.
Problemen verwachtdehoogleraatook
metdecompensatie,devetdelingvande
kostenendelopendeptojecten.Compenserendemaatregelenzullen noodgedwongen
vaakbuiten hetplangebiedgenomen moetenwotden,alsfeitelijke compensatieal
ptaktisch uitvoerbaar is.Bestemmingsplannen hebben slechtswetkingvoorhet plangebied.Compenserendemaatregelen buiten
hetplangebied kunnen nietineenbestem-
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mingsplan geregeld wotden.
Voorwatdetemaken kosten betreft,
geldtdatdievoot rekeningen zoudenmoeten komen vandeinitiatiefnemer vande
voorgenomen bouw.Koemanbetwijfelt of
datbeginselaltijd uitgevoetdkanworden.
Hij verwijst hietbijnaateenpatticuliete
grondeigenaar dieeenschadeclaim indient
alsineennieuwbestemmingsplan bepaalde
bebouwingsmogelijkheden dievroeger
bestonden,worden geschrapt.
Datdewatettoets mogelijk ookvoor
lopendeensomsalinuitvoeting zijnde
projectengaatgelden(bijvoorbeeld DeWaalsprongbijNijmegen, zievorigeH,0), noodzaakt iniedergevaleenanderekostenverdelingdanbijnieuweplannen,vindtKoeman.
Dezepijplijnprojecten moetenwat hem
betteft buiten dewetkingvandewatettoets
blijven.
Degrotetwijfels vandehoogleraar en
jurist Koemanweethieldendeanderesprekersophetcongtes nietomdewatettoets
hetvootdeelvandiezelfde twijfel tegeven.
Dijkgraaf profmr.A.vanHallvanhet waterschapHunzeenAa'sverweesnaar hetDeltaplan GroteRivieten,dataanvankelijk dooi
jutistenookneergesabeld werd."Tochishet
planuitgevoetd ennu blijkt het wetkbaat
vootiedereen".F.Tielrooij benadrukte dat
deopdracht omideeënaanteteikenvoorhet
toekomstigwatetbeheer, inclusiefdewatertoets,nietjuridisch maat politiekvanaatd
was.EnhoewelKoemanzeitevtezendatde
ruggegraat vandeprovincieniet sterk
genoegzalzijn omdewatettoets uit tevoeren,isTielrooij daarsteedsmindet bang

Waterkansenkaarten
DijkgraafVanHallzietlieveteenwaterkansenkaartdaneenwatertoets.Verschillendewatetschappenbeschikkeninmiddelsal
overeenwaterkansenkaart,dieaangeeft welkegebruikfsfuncties waatmogelijkzijn,rekeninghoudendmetdewatetstaatkundige
conditiesvangrond-enoppervlaktewatet.De
nieuweaanpakvanhetwaterbeheer behelst
wathembetreft ookdatdegemeentende
H20
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waterschappen vroegtijdigbetrekkenbijartikel151WRO-procedures(nietverplicht)enhet
vroegtijdig ingaanvanhetartikel 10BROoverleg(welverplicht).Waterbeheersplan en
bestemmingsplan zullennaadloodopelkaar
moetenaansluitenenprovinciesmoeten hun
strategischeenregisserenderolmoetenversterken.Waterschappenengemeentenop
hun beurtzullenflink moeteninvesterenin
gemeenschappelijkevisiesenbeleidmet
betrekkingtotderuimtelijke inrichtingvan
stadenland,aldusVanHall.
Watertoetsen gebeurt doordeprovincie
inhetgoedkeuringstraject. Gemeenten en
waterschappen moetendiefasevanpreventieftoezichtnietafwachten, vindtde dijkgraaf "Inhetpubliekebelangzullen Waterschappen alleenbevoegdheden hebben in
hetwaterspoor enweldoor hetmakenvan
waterbeheersplannen dieafgestemd moeten
zijn ophogere waterplannen".
Hetultiemedoelvaneen waterschap

moetvolgensVanHallzijn dat ruimtelijke
ordenaars enprojectontwikkelaars zich
regelmatig naar hetwaterschapshuis spoedenomvandemethodiekvandewaterkansenkaart teprofiteren. "Danzijn waterschappen alsmoderne,pro-actieve
waterbeheerders geslaagd.Dewatertoetsis
eenuiterst middelentere-actiefvanaard.
Bovendien bederft hijgoede bestuurlijke
verhoudingen".
"Dekansvande (waterkansen)kaart
moethet winnen vandeingreepviade
(water)toets",meentdijkgraafVanHall.De
waterkansenkaart kanvolgenshemgoed
dienenalscommunicatiemiddel metde
omgeving,mitsdewaterschappen dekaart
'vlottend' houden.Elkewijziging ineen
onderdeelvaneensttoomgebied moet direct
leidentot aanpassingen inanderedelen.De
actueleinzichten engegevens moeten voor
iedereenbeschikbaarzijn,ookvoorgemeenten,drinkwaterbedrijven en naruurbeschermingsorganisaties.Endegebruikte metho-

diekmoetvolgensVanHallookbinnen het
waterschap aanleidinggeventoteenvoortdurendeoplettendheid tenaanzien van
mogelijkheden alsberging, drinkwaterwinningen calamiteitenpoldets.
"Waterschappenzullendegemeenten
moetenopzoeken.Waterschappen doenniet
aanruimtelijkeordening.Alszodanigvormen
zegeenbedreigingvoorgemeenten",aldusde
dijkgraafvanwaterschapHunzeenAa's.
Tielrooij vonddebijdrage vanVanHall
tevrijblijvend. Eenknuppeltje indekast
werkt tochbeter,dachthij.

Visie
Landschapsarchitect ir.L.vanNieuwenhuijze vroegzichafofeenwaterroetswel
mogelijk isalsernoggeen eensluidende
visiebestaatophet toekomstige waterbeheer,alsdecriteria voordetoetsnogontbreken.Hij misteenlangetermijn strategie.De
waterkansenkaart zouwat hembetreft een
goedinsrrument kunnen zijn."Watwe

DewaterkansenkaartvandeHoekscheWaard, uitgebrachtinhetnajaarvan2000.IndeVijfdeNotaRuimtelijkeOrdeningstaatditgcbiedgenoemdalseenvandenieuwe
nationalelandschappeninNederland.TegelijkertijdwordtdedrukvanuitRotterdamechtergroteromeendeelvandeHoekscheWaardtegaangebruikenalsindustriegebied.
Ookbestaanplannenvoorhetverbindenvandiversesnelwegentussenzuid-NederlandendeRandstad.
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DijkgraafVanHall:
"De watertoetsistere-actiefvanaard.Hijbederftgoede
bestuurlijkeverhoudingen".
nodighebben iseenatlasmet allewatersystemeninheelNederland,zoalsdevroegere waterstaatskaarten".
VolgensVanNieuwenhuijze neemt het
kabinet detrits(vasthouden -bergenafvoeren] niet helemaal serieus."Indatgeval
isnamelijkveelmeer ruimte nodig.De
ruimtebehoefte zoalsdieingevuld staat in
dekaartenindeVijfde Notaissoberen
pover.Vooralinlaag-Nederland isveelmeer
ruimte voorwater nodig".

Iets nieuws?
Opdevraagwaternieuw isaande
watertoets,kwamen verschillende antwoorden.Tielrooij noemdehetWaterschapRegge

enDinkel,waar infeitealzo'n 20jaar met
eensoortwatertoetsgewerktwordt."Opdit
moment gebeutt ditopmeerdereplekken in
Nederland,maaropandereplaatsenabsoluut niet".
Dedeelnemers aandeworkshopsdie's
middagsvolgden,reageerdenookniet
bepaaldeensluidendopdevraagwat nieuw
isaandewatertoets.Zelfsdevraagwarde
warertoetsinhoudt ofinmoet houden, tiep
eenveelvoudaanantwoorden op. Devoorzitter vandeworkshopdiehetdiepstopde
watertoets inging(detweeandere workshopshandelden overprojecten inDotdrechtenAmsterdam waardewatertoets

wellicht toetinhetetenhad kunnengooien),JanvanDijkvanhet HoogheemraadschapUitwaterendeSluizennoemdede
watertoetseenzuivereRO-toetsopgrond
vandewatetkansenkaatt,stroomgebiedsvisies,deKaderrichtlijn Water,de Vijfde
NotaRuimtelijke Ordeningenhet meervoudigruimtegebruik. Detoetsachterafdoor
hetbevoegdgezagwerktwat hem betreft als
eenstoktussen dedeur,waardoordebetrokkenparrij hier alvanafhetbegin vande
plannen tekeningmee houdt.
Veelaanwezigenzettenvraagtekens bij
denoodzaakvandewarertoets.Ergebeurtal
zoveelophetgebied vanafweging van
(water)belangen, wasdeteneur.Hoewel
sommigen beaamdendatwatertotnu toe
vaakpasineenlaatstadium in onderhandelingen overnieuwbouw opomstreden locatiesbetrokken wordt.Dedeelnemersaande
workshop wareninhet algemeen niet onder
deindrukvanderolvandeprovinciealsuitvoerdervandewatertoets.
Datdewatettoets alvolgendjaargeëvalueerdgaatwotden,leekdemeesteaanwezigenveeltevroeg. *

Dewaterkansenkaartvan hetHoogheemraadschapvanRijnland.
Bijlage 2
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] flexibel peil
l/'/l veiligheid

Werkbezoek

[/]3 wateroverlast
[ 2 3 watertekort
:.'.'"} lopende projecten
ï. Driemonjpolder

2. Polder Noordpfgs
}, Middelburg en lempelpotder
4, Tussenboeiem Zwoonshoek
5. Polder Nieuwkoop

PrinsWillem-Alexanderbezochtop 13maartverschillendeTwentsebedrijvendieactie/zijn ophet
gebiedvanwaterzuiveringdoor membraanfiltratie.
DestichtingMembraneValleyTwente
lietdeprins activiteiten vandiverseleden
zien.Dekroonprins kreegallerlei soorten
membranen onderogenenwerd bijgepraat
overdediversetechnieken en toepassingen.
Opdefoto helpt professor MatthiasWesselingvandeUniversiteitTwentedeptins om
eenvlakmembraan tevetvaatdigen. «f

H20

7-2001 I 7

