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steedsdeomvangenintensiteit vande hersttuctuteringperfaseistoegenomen.Inde
huidigederdefaseisvoorheteersteenbeeld
vanheteindplaatje geschetst.
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Nadat eind2001 dewatertoetswerdgeïntroduceerd, isindeBijlmergekeken hoedit instrumentbij
complexeherstructureringsoperaties111 depraktijk uitwerkt enwelke/actorenvan belangzijn omhet
succesvoltegebruiken. Dewatertoetsblijktgrotendeelsinovereenstemming metde'voorgestelde'
procedureuitdebestuurlijke notitie Watertoetstekunnen wordendoorlopen.Hetvraagt inspanning
enflexibiliteit om hetproces'opmaat' tesnijden. Maarindieflexibiliteit ligtjuistookdc krachtvan
dewatertoets. Positie)is de bereikteaandacht voorwateraspectcu in het bestemmingsplan endeformalisering van dewerkrelatietussen betrokkenen. Defeitelijke doorwerkingvanhetwateradvicsligt
echtervoorecu deelnog 111 toekomstige besluitvorming besloten vanwegedegekozeuvorm vaneen
globaal bestemmingsplan. Voordeberokkenen cudelandelijke Projectgroep Watertoetsleverde de
casus Bijlmerveelervaringen enaanbevelingen opvoorverbetering vandetoepassing.
Toepassingvaneenwatertoetsomruimtelijkeplannen tebeoordelenophuneffecten op
hetwaterbeheer islandelijk afgesproken op 14
februari 2001 inde StartovereenkomstWaterbeleid21eeeuw.Inoktober2001 heeft deProjectgroepWatertoetsdeinvullingenuitwerkingvanhetinstrument beschreven inde
bestuutlijke notitieWatertoetsendedaarop
gebaseerdehandreikingWatertoets.Omde
toepassingvandewatertoets indepraktijk te
bevorderen iseentraject inganggezetvanpresentaties,communicatie,opleidingenbegeleiding.Eindvorigjaar isookeen evaluatietraject
naardeimplementatie vandewatertoets inde
praktijk uitgevoetd.
Eénvandebegeleideprojecten betrofde
herstructureringvandeAmsterdamsewijk
Bijlmermeer.RIZAenVNG zoudennamensde
projectgroep Watertoetsdetoepassingvande
watertoets terplekkeondersteunen enbevorderen.Aantrekkelijk aanditproject wasdat
tegelijkertijd ookeen milieueffectrapportage
werduitgevoerd,waardoorookde afstemming
tussendewatertoetsende milieu-effectrapportagenaderonderzochtkonworden.Inhet
project iseenanalysegemaakt vandetoepassingvandewatertoetsmetaandachtvoorde
drijvende krachten,degemaakte afwegingen
endewijzewaarophetprocesisverlopen.De
doelstellingenvoorde initiatiefnemer lagenin

dewensomextraervaringenkennisaante
trekkenviahetnetwerkvan waterinstituten
endaarmeevergrotingvandewetenschappelijkestatusvanendraagvlakvoordemilieueffecttapportage enwatertoets.Beidedoelen
vormdenvertrekpunt omhetimplementatieproject uittevoeren.
De Bijlmermeer
DeBijlmermeer kreegsindsde70-erjaren
intoenemendetemakenmetsocialeproblemen,leidendtoteenlangzaam intredendeverloedering.Tallozemaatregelenophetgebied
vanbeheerenherinrichtingwerdenondernomen,maarleverdenonvoldoende op.De
gemeenteAmsterdam,stadsdeelZuid-Oosten
woningstichtingPatrimonium/nieuw Amsterdamhebbendaaromsinds1992plannen ontwikkeldendeelsaluitgevoerdvoordevernieuwingvandeBijlmermeer.Voorde
planontwikkeling enuitvoeringishet ProjectbureauVernieuwingBijlmermeer inhetleven
geroepen.Hetgaatconcreetomdeherinrichtingvaneenstedelijkgebiedvanruim 600hectare.Circa6.500(vooralhoogbouwjwoningen
zullenwordengeslooptenvervangendoor
7.500(voorallaagbouwjwoningen enuitbreidingvanhetoppervlakkantorenenwinkels.
Ditgeeft eensterketoenamevandeverharding
endaarmeebehoefte aanmeerwaterberging.
Devernieuwingverlooptindriefasen, waarbij

Deherstructurering is ingrijpend voor
bewonersinenrondomdeBijlmer.Dreven
wordenverlaagd,waardoorbarrièrestussen
wijken vervallen,velevolwassenbomen
wordengekapt,openbaargroenwordromgezetinprivétuinen(metdaardooreengrotere
drukop deovergeblevenruimte)endelenvan
hetparkworden'onderwater'gezetomde
noodzakelijke extrawaterberging terealiseren.
Hoeweldeveranderingen opaanzienlijk
draagvlak kunnen rekenenonderdebevolkingvandehoogbouwflats,genererenzeook
weerstand,enwelvooralonderdebewoners
vandelaagbouwbuurten diedirectaanhet
vernicuwingsgebiedgrenzen.Indiediscussie
worden,aldannietalsgelegenheidsargument,
diverseargumenten ophetgebiedvanwater
gebruiktombezwarenteonderbouwenen
krachtbij tezetten.Watetiszoeenprominenterolgaanspelen.
Demilieu-effectrapportage endewatertoetswateninbelangrijke mateeenconcessie
aandebewonersgroepenmetbezwaren tegen
devernieuwingsplannen.Hetdoelwasomhet
conflict tedepolrtiserendooreenobjectieve
analysevandewaterhuishoudkundige consequentiesvanhetplan.
Wateropgaven
In1963 isdeBijlmermeerpolder bouwrijp
gemaaktwaarbijdebodemmetmeerdantwee
meterisopgehoogd.DeBijlmermeer isruim
opgezetmetveelwoningen ingestapeldehoogbouwflatseneengrootareaalvanopenbare
ruimten.Vanafhalverwegede negentigerjaren
makenhetstadsdeelenDWRplannenom de
waterproblementeverbeteren.De waterkwaliteitenecologieismatig,mededoorachterstalligbaggeronderhoud.De Bijlmermeer
heeft eengescheidenrioolstelselwaarmeehet
afstromend (enverontreinigd) regenwatervia
tientallenregenwateruitlatendirectgeloosd
wordtop hetoppetvlaktewatet.Daarnaast blijft
naregenvalopeenaantalplaatsenlangwater
ophetmaaiveldachter.Op enkeleplaatsenhebbenbewonersooklastvanhethogegrondwaterpeil.DeBijlmermeer iseenpoldermetstetke
kwel:gemiddeldbedraagtdier,2tot3,8
mm/dag.Descheidendebodemlaagisechter
verrevanhomogeen,waardoor binnendepoldereenaanzienlijke ruimtelijkevariatiebestaat
indekwelintensiteit.Opplaatsenwaatde
scheidendelaagergdun is,treedtsterkebrakke
envoedselrijkekwelop(weizones).
OpbasisvandevanuitDWR enhetstadsdeeluitgevoerdestudieswordeninhet finale
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Plan vanAanpak alspassende maatregelen
voor dewaterstructuur genoemd het vergroten van het wateroppervlak (vanwegede toenemende verharding),een natuurvriendelijker
inrichting van deoevers,baggeren, langer
vasthouden vangebiedseigen water, een
onderlinge verbinding van waterstromen en
meer aandacht voor beheer.

Dewatertoets iseen procesinstrument dat
niet exactvoorschrijft hoehet moet. De watertoets isop tevatten alseen set van spelregels
voor een 'zorgvuldig' verloop van het spel van
afweging en besluitvorming. Op basis van die
regelszijn tallozevariaties mogelijk, watjuist
maatwerk mogelijk maakt. De onderstaande
tabel geeft aan waarop de watertoets meerwaarde zou moeten opleveren.
Het proces van dewarertoets verloopt in
grote lijnen als volgt.Nade start volgt een fase
van interacrie en advies,afgesloten met het
wateradvies van dewaterbeheerder. Vervolgens isereen fase van afweging en besluitvorming waarbij de initiatiefnemers in een waterparagraafin het (voorontwerp) ruimtelijk plan
degemaakte keuzesen afwegingen ten opzichtevan het wateradvies motiveert. Dewatertoets wordt afgesloten met een toetsingsfase,
waarin de beoordelaar aldan niet goedkeuring
aan het plan verleent.Dewatertoets in de Bijlmermeer isnu tot en met het uitbrengen van

Tabel1.

het wateradvies doorlopen. Het project wordt
voortgezet tot en met het opstellen van de
waterparagraaf Dit zalomstreeks mei het
geval zijn.

Het startpunt voorde watertoets isin dit
geval het moment waarop het implementatieproject begint. Op zich isdit moment geen
logisch punt in het besluitvormingstraject.
Allerlei procedures liepen immers alkortere of
langere tijd. Bijdestart was niet direct duidelijk welk besluitvormingstraject nu concreet
aan de ordewasen waar debeperkingen (vanwegeeerdere besluiten) en vrijheidsgraden
voor wat betreft waterinbreng lagen. Ookwas
niet 100procent helder wat verwacht werd in
het proces van de watertoets.Desfeer in het
project wasopen, maar zeker in het begin
afwachtend en zoekend.
Eenduidelijke conclusie isdat destart van
dewatertoets feitelijk telaat komt in het vernieuwingsproces in deBijlmermeer. Degevolgen van reedsgemaakte keuzen voor het
watersysteem in reeds uitgevoerde en vastgesteldedelen van het plan zijn nu niet meer of
zeer moeilijk teherstellen. Positief resultaat
van dewatertoets isdat dewaterbeheerder nu
formeel meepraat in het planvormingstraject
en daardoor ook meer resultaat kan bereiken.
Ofschoon in het voortrajecr in het finale Plan
vanAanpak aleenzekere waterinbreng was

Debeoogdemeerwaardevandewatertoetsendewijzewaaropdieingevuldwordt..

doel

hoe

stimuleren vroegtijdige
afstemming en informatieuitwisseling

betrekken van waterbeheerder
en uitwisselen informatie,
bij voorkeur alin voortraject
van initiatief
vroegtijdige wederzijdse
betrokkenheid, informeren,
meedenken en opstellen
wateradvies

initiatiefnemer +waterbeheerder

opnemen waterparagraaf in
ruimtelijk plan
toetsen plannen en besluiten
aan criteria waterbeleid, zoals
principes vanWB21
inpassen in bestaande procedures van ruimtelijke plannen
en besluiten
actievedeelname waterbeheerder in planvormingsproces

initiatiefnemer opbasis van
wateradvies
waterbeheerder, planbeoordelaar

bevorderen evenwichtige
afweging tussen waterbelangen en ruimtelijke
ordening

voorkomen negatieve
'watereffecten' van ruimtelijke plannen
effectieve procedure

inhoudelijk maatwerk

invulling watertoets vanuit
lokale situatie binnen bovenlokaal kader water- en

RO-beleid
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wie

waterbeheerder (in interactie
met initiatiefnemer)

initiatiefnemer, waterbeheerder, bevoegd gezag,
planbeoordelaar
initiatiefnemer +waterbeheerder

bereikr, krijgt dit met dewaterroets een formelestatus als inbteng.Deaandacht richt zich in
dewatertoets aanvankelijk srerk opdebenodigde waterberging, maar in het implementatieproject komen ookgrondwareroverlast, de
mogelijkheden voor eenop brak water gradiënten gebaseerde ecologieen retentie van de
afvoer van regenwater aan bod. Er wordt niet
gepriorireerd.Voorallethema's wordt aangegeven dat zeaan debeleidsdoelstellingen zullen moeten voldoen.
Inde aanloop naar het voorontwerp
besremmingsplan wordr door DWReen formeel wateradvies uitgebracht. Het is tamelijk
integraalen bouwt voott op eerdere inbreng
richting finale Plan vanAanpak. Duidelijk
geeft het advies aan wat,waar en hoemen de
extra waterberginggerealiseerd wilzien.Voor
andere thema's blijft het adviesglobaler in
benoemen van opties.Somszaldat in de latere
planuitwerking kunnen volgen,maar enkele
structuurbepalende wateraspecten (zoalsde
variatie in kwelintensiteit met eventuele consequenties voor destedelijke inrichring)
komen in het advies niet expliciet aan bod. Het
wateradvies omvat enerzijds een adviesover
invulling van bepaalde warerthema's en geefr
anderzijds aan een toets tevormen vande
plannen op eisenuit gemeentelijk (grondwaternorm) en waterschapsbeleid (dekeur).Adviseringen beoordeling lopen hier in elkaar over.
Derelatiemet het bestemmingsplan wordt
in herwateradvies procedureel en inhoudelijk
(beperkt ruimtelijk gerichte adviezen) niet
explicietgelegd.Omwille van deparallel lopende milieu-effecttapportage wordt bewust gekozen het wateradvies telaten doorwerken in het
meest milieu-vriendelijke alternatief Deduidelijke koppeling vande milieu-effectrapportageaan het ruimtelijk besluit wotdt zo benut.
Ook inhoudelijk wisselen milieu-effectrapportageen watertoets onderling informatie en
inzichten uit.Door deresultaten van dewatertoetsvia het MERdirecr tekoppelen aan het
vooronrwcrp-bestemmingsplan kan indeBijlmermeer waarschijnlijk worden voorkomen
dat in het arrikel 10BRO-overlegalsnogeen
uitvoerige discussiegaatontstaan met de
waterbeheerder overdewaterhuishouding in
her vernieuwingsgebied.
Hetproces loopt opdit moment nog door.
Dehuidige stand vanzakengeeft aan dat de
doorwerking van het wateradvies in het ruimtelijk besluit viahet meest milieu-vriendelijke
alrernatief in hogemate isgeslaagd.Dewaterparagraafisonderdeel van de milieuparagraaf
eneriseengroen-en waterstructuurkaart met
indicatievewaterlocaties en-verbindingen in
het plan opgenomen. IndeBijlmermeer is
gekozen vooreenglobaal bestemmingsplan om

PLATFORM

bijdeuitwerking nogdenoodzakelijke flexibiliteit te kunnen houden. Deconcrete neerslag
vanhet wateradvies in plankaart en voorschriften laat bij dezevorm ergveelvrijheid en keuzeruimte open naar de toekomst. Omstandigheden en (financiële) randvoorwaarden blijken
nog weleens teveranderen inde tijd. Het is
dan zeker ook nogtevroegom tespreken van
eengeslaagde missie.Dewatertocts isweleen
heeleind opdegoedeweg.Het vraagt om een
continue betrokkenheid van de waterbeheerder
bij deverdere planuitwerkmg (stedebouwkundigplan) en alertheid ophet voorkomen van te
grote verwateringvoorwatbetreft de ingebrachte wateraspecten.

cedureen in dejuiste vormen toon wotden
ingezet.Het isduszaakin het wateradvics
ruimtelijk doelgerichter teadviseren.De
Handreiking Watertoets zalde begrippen
ruimtelijke relevantie en ruimrelijke voorwaarden en voorschriften daartoe kunnen
verhelderen.Waterbeheerders (waaronder
DWR)maken nu alvaakeigen handleidingen enchecklisten.Specifiek voorde
gemeenteAmsterdam iseen werkwijze
watertoets doorhetgemeentebestuur vastgesteld en opgenomen in de procedure
voorschriften voorruimtelijke plannen;
•

Conclusies en aanbevelingen
Uit decasus zijn diverseconclusies en aanbevelingen tedestilleren om in zijn algemeenheid de toepassing van dewatertoets teverbeteren:
•

•

•

Deglobale typering van rollen en proces
blijkt voor depraktijk toch onduidelijk.
Concretere procesafspraken ofeen vorm
van procesbegeleiding zou de diffuusheid
van het begin van het procesen deonzekerheid over rollen kunnen ondervangen.
IndeBijlmcrcasus hadden de bijeenkomsten van het implementatieproject deze
functie. Een regisseursrol vooréén van de
betrokkenen voor het gehele proces van de
watertoets zou daarin wellicht ook kunnen voorzien;
Politiekeen/ofwettelijke status is daarom
belangrijk. Indien de stadsdeeltaad als
bevoegd gezag had besloten een watertoets
toetepassen, analoogaan het de milieueffectrapportage, dan zou het projectbureauVernieuwing Bijlmermeer zich daar
aleerder voor hebben ingezet.Zo'n politiek besluit zou tegelijk het begin van het
proces duidelijker maken;
Afstemming zalalleen effectief tot stand
komen alsde waterbeheerder naast watertechnische kennis ookinzicht benut over
procedures ophet gebied vande ruimtelijkeordening.Watertechnische kennis en
informatie zalpasechteffect sorteren als
dezeop hetjuiste tijdstip, indejuiste pro-

•

•

Dewaterbeheerder moet zich bewust zijn
van despanning tussen zijn toetsende/
beoordelende rol(keur)en adviserende rol
(wateradvies) en een strategie ontwikkelen
om hiermee resultaatgericht om tegaan;
Dewatertoets isgeen momentopname,
maar een proces van continue alertheid en
vraagt betrokkenheid bij steeds concreter
wordende plannen en uitwerkingsbesluiten in ruimtelijke procedures.Het wateradvies beoogt maatwerk en daarom zal een
zichtbare inhoudelijke relatie moeten
bestaan tussen het gezamenlijk interactieproces en het wateradvies.Het terugvallen
opalgemene uitgangspunten levert een
afbreukrisico voordegewenste interactie
in vervolgprocedures;
Dewatertoets iseen leertraject voor alle
betrokkenen. Ervaringwordt opgedaan
door de watertoets in depraktijk toe te
passen.Daarnaastzalhet informeel uitwisselen van onderlinge (proccs)crvaringen door waterbeheerders onderling een
goedeaanvulling kunnen vormen.

langlopend renovatietrajecr heeft vanzelfsprekend spanning m zich voor wat betreft de
vroegtijdig beoogde afstemming. Tegelijkertijd isdit ookgewoon deweerbarstige alledaagsepraktijk waarin de watertoets zijn
meerwaarde zal moeten bewijzen.
Debalans opmaken halverwegeeen traject
heeft altijd een risico in zich.Het procesis nu
pasdoorlopen tot en met het uitbrengen van
het wateradvies. Het opstellen vande waterparagraafvolgt nog,evenals allerlei uitwerkingsplanncn.Definale balans valt pasop te maken
alshet project volledigzalzijn gerealiseerd.
Demeerwaarde van de watertoets wordr
bepaald door de tevredenheid van de betrokken partijen. Dewaterbeheerder vindt dat zijn
belangen nu concreet en in voldoende mate
doorwerken in het ruimtelijk plan. Ook de initiatiefnemer is tevreden;dediscussie over
water heeft weereen rationele basis gekregen
door de kennis die istoegevoegd en de meeste
wensen van dewaterbeheerder bleken uiteindelijk goed in het plan inpasbaar.
Dewatertoets alsprocesinstrument suggereert een mechanisme, een automatisme als
het ware,maarzeker in dezecasus isgebleken
dat het nadrukkelijk meer isdan dat!De effectiviteit en doorwerking hangt in sterke mate
afvan detoepassingscontext en inzet, flexibiliteiten inventiviteit van de betrokken actoren.
Despelers zelfbepalen het spelverloop en de
uitkomst, niet despelregels alszodanig!Een
spel kunje alleen echtgoed lerendoor het in
depraktijk te doen.

Weerbarstige praktijk
Deherstructurering van deBijlmer iseen
enorm complex traject. Vanwegehet reeds
langjarig verloop,de verschillende opeenvolgende besluitronden en dediverse fasen van
initiatief, visie-en planvorming en realisatie
die in verschillende deelgebieden van het plangebied opdit moment naast elkaar lopen is
het voor een 'nieuwe speler' alsde waterbeheerder weinig overzichtelijk. Toepassing van
een nieuw instrument alsdewatertoets in zo'n
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