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Watertoetsen
drinkwaterbelan^en
LUIAN B E R N H A R D I , K I W A
MARIANNE FIRET, HELPDESK WATERTOETS, ADVIESBUREAU ACCANTO

Vindewatertoetswordtwater inalzijnaspectenevenwichtigme.ege.wogm inderuimtelijke besluitvorming.Dewaterleidingbedrijven hebbenformeel<geen rolgckregcu indewatertoets,terwijl zij ecu
waterbelang hebben inénkennisoverenervaring uierfietgrondwatersysteem. Dewatertoetsbiedt
echtergoedemogelijkheden aan de waterleidingbedrijven voorwaarborging van hetdrinkwaterbelang bijruimtelijke plannen. Eenpro-actieve houdingzaldepositievan waterleidingbedrijven
beslistversterken.Dewatertoetszorgterookvoordatdeprovinciehaargrondwaterkwaliteitstaak
actievermagoppakkenendegrondwatcrkwaliteitinhaarwatertoetsadviesmoetbetrekken.Deprovincieendewaterleidingbedrijven zoudenhierinmeermoetensamenwerken.
Dewatertoetsbetrektallewateraspecten
bijruimtelijke plannen.Opditmomentis
grondwaterkwaliteit echternietgoedinbeeld
bijhettoepassenvandewatertoets.Deprovincieheeft alsgrondwaterbeheerder opgrond
vandeGrondwaterwet alleeneentaakvoorde
grondwaterkwantiteit. Hoeweldeprovincieop
grond vandeWetMilieubeheer ookeenwettelijketaakvoordegrondwaterkwaliteit in
grondwaterbeschermingsgebieden heeft,
wordtzijdaarvoor(indewatertoets)nietexplicietalsbeheerder aangemerkt.
Voordegrondwaterkwaliteitbijgrondwaterbeschermingsgebieden isalveelgeregeld
opbasisvandeWetBodembescherming.Provincialeverordeningenbepalenwelkgrondgebruik
istoegestaanendoorvergunningverleningstelt
deprovincievoorwaardenaanhetgebruikvan
degrond.Ditiseenpassievevormvanbeheer.

Provincie en waterleidingbedrijven
Grondwater(kwalitcit)isbelangrijkvoor
dewaterleidingbedrijven. Deprovincieenhet
waterleidingbedrijf hebbeneen gezamenlijk
belang,namelijk dateenruimtelijk planof
besluitzomin mogelijk negatievegevolgen
heeft voordedrinkwaterkwaliteit.Waterleidingbedrijven gevennogweleenssignalen
datdegrondwaterbescherming beterenactieverkan.Deprovinciezoualsadviseurvoor
grondwater inhaaradviesbijruimtelijke ontwikkelingeninenomwaterwingebiedenook
altijd deeffecten opdegrondwaterkwaliteit
moetenbetrekken.Alsbeoordelaarénalsinitiatiefnemer vanruimtelijkeplannendientzij
tezorgendaterinenrond waterwingebieden
geenrisicovolleactiviteitenplaatsvinden.De
watertoetsgeeft deprovincieeengoedeaanleidingomhaarpassievebeheervandegrondwaterkwaliteit teveranderen inactiefbeheer.

Medioditjaarwordtdewatertoetswettelijk verankerdinhetBesluitopde ruimtelijke
ordening.IndeStartovereenkomstWaterbeheer 21eeeuwisafgesproken datdewatertoetsmet
directeingang(februari 2001)zalwordentoegepastopnieuwe(waterhuishoudkundigrelevante)ruimtelijke plannenenbesluiten,zoalsstreekplan,structuurplan en bestemmingsplan.
Dewatertoetsspeeltgéénrolbijwaterbeheersplannen, stroomgebiedsvisiesofvergunningverleningopgrondvandeGrondwaterwet ofWetMilieubeheer.Partijen indewatertoetszijn
deoverheden,waarbijdewaterbeheerders(waterschap,provinciealsgrondwaterbeheerder en
Rijkswaterstaat) adviesgevenoverwateraspecten.IndeBestuurlijkeNotitieWatertoetsende
HandreikingWatertoetszijn hetprocesendeinhoudelijke aspectenvandewatertoets uitgewerkt.

Waterleidingbedrijven
KiwaWaterResearchheeft, metmedewerkingvandelandelijke HelpdeskWatertoetsen
enkelewaterleidingbedrijven, uitgezochtwelkehandvattendewatertoetsaandewaterleidingbedrijven biedtvoorwaarborgingvan
hetdrinkwaterbelang bijruimtelijke plannen.
Daartoeisuitgezocht hoewaterleidingbedrijven temakenkrijgen metdewatertoets.
Ookisbekekenwelkeproceduresen partijen
eenrolspelenbijeenaantalactiviteitendie
waterleidingbedrijven veeltegenkomen.Ditis
vootvijfcasesuitgewerkt.
Uitdezecasesblijktdateenwaterleidingbedrijfzelfalleenbijhetverplaatsenvaneen
winningaanleidinggeeft totwijzigingvan
eenruimtelijk plan.Indeoverigegevallengaat
hetsteedsomactiviteitenvananderendie
mogelijk nadeligeeffecten hebbenvoorhet
waterleidingbedrijf Formeelheeft hetwaterleidingbedrijfalleendemogelijkheid tothet
indienenvanzienswijzen, enzonodigineen
laterefasetotberoepbijdeRaadvanState.
Informeel ishetechterbelangrijk dathet
waterleidingbedrijf,juist bijactiviteitenvan
derden,eenrolspeeltindewatertoets.
Case 1: verplaatsendrinkwaterwinning
Bijverplaatsingvanwinningen dienen
tweeprocedures tewordengevolgd.Teneerste
zaldeprovincieeenvergunningvooreen
nieuwegrondwateronttrekking moetenverlenenopbasisvandeGrondwaterwet (artikel
14).Hiervoorismeestaleen milieu-effectrapportage(MER)nodig.Bijdevergunningsaanvraagishetwaterleidingbedrijf deprivateinitiatiefnemer. Inhetkadervandewatertoetsis
zijdan indirect initiatiefnemer. Nocheen
MERnochvergunningverlening inhetkader
vandeGrondwaterwetzijn ruimtelijke plannen.Eenwatertoetsisdaaromnietnodig.
Tentweedezaldeprovincieeen(nieuw)
grondwaterbeschermingsgebied moetenvaststellendoorhetstreekplan,hetmilieuplanen
deprovincialemilieuverordening aantepassen.Aanpassingvanhetstreekplaniseen
ruimtelijk besluit,dushietopisdewatettoets
wèlvantoepassing.Indezinvandewatertoets
isdeprovincieopdatmoment initiatiefnemer
énbeoordelaar.Waterbeheerderszijn Rijkswaterstaat,dewaterschappen,endeprovincie
zelf(ziehieronderbijstreekplan).
Case 2:wijziging streekplan
Dewijzigingvaneenstreekplan iseen
ruimtelijk besluitmetmogelijk waterhuishoudkundigegevolgen,dewatertoetsisdus
vantoepassing.Bijstreekplannen isdeprovincieinitiatiefnemer énbeoordelaarvoorde
watertoets.Dewateradviseurs inhetkadervan
dewatertoetszijndewaterbeheerders(regionalewaterbeheerder, grondwaterbeheerder
en/ofrijkswatcrbchceder).De initiatiefnemer
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betrekt hen bij destart van de planvorming en
maakr afspraken omtrent hun betrokkenheid
in de verdere planvorming en omtrent relevante wateraspecten.
Casey. waterbehemplan
Het waterbeheersplan van het waterschap
isgeen ruimtelijk plan.Dewaterroets isdus
met van toepassing. Waterhuishoudkundige
maatregelen met een ruimtelijke impact zullen in een ruimtelijk plan geregeld moeten
zijn, voordat zekunnen worden uitgevoerd.
Dat kan het streekplan zijn ofeen lokaal
bestemmingsplan. Dit geldt bijvoorbeeld voor
deaanleg van (zoekgebieden voor) waterberging.Voor het streekplan isde provincie
initiatiefnemer (ziecase 2).Het is belangrijk
dat waterbeheerders meedoen bij het opstellen
van dat streekplan, opdat hun belang daarbij
wordt meegenomen. Daarna zullen dezegebieden nader moeten worden begrensd en
bestemd in bestemmingsplannen. Ook bij
bestemmingsplannen iseen watertoets van
toepassing(ziecase4).
Case4:aanleg bebouwing in grondwaterbeschermingsgebied
Voor nieuwe bebouwing (industrieterrein,
woningbouw ofglastuinbouw) in een grondwaterbeschermingsgebied zaleen structuurplan en/ofaanpassing van een bestemmingsplan nodigzijn en bij herstructurering een
wijziging van het bestemmingsplan. Deze
ruimtelijke ontwikkelingen moeten overigens
wel passen binnen het provinciaal beleid en de
provinciale verordening voor grondwaterbeschermingsgebieden. Voor bestemmingsplannen isdegemeente initiatiefnemer in de
zin van dewatertoets. Degemeente vraagt
vroegtijdig advies aan de waterbeheerders
(provinciealsgrondwaterbeheerder, waterschap en/ofRijkswaterstaat). De initiatiefnemer betrekt hen bij destart van de planvormingen maakt afspraken over hun
betrokkenheid en over relevante wateraspecten
indeverdereplanvorming. De planbeoordelaar isdeprovincie (Gedeputeerde Staten),
want zij keurt het bestemmingsplan al dan

Case5:veerkrachtig dynamisch watersysteem
en consequenties voor waterwinning
In waterbeheersplannen en stroomgebiedsvisies geven waterschappen en/of provincies de maatregelen aan om tot een veerkrachtig dynamisch watersysteem te komen.
Zulke maatregelen zijn bijvoorbeeld verbreding van waterlopen, hermeandering ofretentiegebieden. Eendeel van deze maatregelen zal
viaeen ruimtelijk spoor moeten worden geregeld alvorens uitvoering kan plaatsvinden.Te
denken valt bijvoorbeeld aan verbreding van
waterlopen ofwaterbergingsgebieden. Op de
H20
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betreffende ruimtelijke plannen isde watertoets van toepassing, niet opde genoemde
waterplannen zelf

Kapstok voor het waterleidingbedrijf
Voor waterleidingbedrijven isde watertoets eengunstige ontwikkeling.Water wordt
daardoor immers evenwichtig meegewogen m
de ruimtelijke besluitvorming en wateraspecten worden alvroegtijdig in het planproces meegenomen. Tegelijkertijd geeft de
watertoets vorm aan het proces van informatie
geven,adviseren, afwegen en toetsen van alle
relevante wateraspecten in de ruimtelijke
planvorming. Dit alles biedt waterleidingbedrijven een kapstok om bij initiatiefnemendeoverheden en waterbeheerders het drinkwaterbelang onder deaandacht te brengen én
kennis van her watersysteem aan te bieden.
Vanuit strategisch opzicht ishet belangrijk dat
waterleidingbedrijven diebetrokkenheid ontwikkelen en dat zegoed op dehoogte zijn van
initiatieven in hun gebied.Zoblijkt uit de
casesdat vroegtijdige betrokkenheid van de
watetleidingbedrijven bij deopstelling van het
streekplan heelzinvol is,omdar grondwaterbeschermingsgebieden in een streekplan
worden vastgelegd.Ook herstructurering of
wijziging van het bestemmingsplan kunnen
zodirect van invloed zijn opde taakuitoefening vandewaterleidingbedrijven dat hun
vroegtijdige betrokkenheid onmisbaar is.Locatiekeuzen van ruimtelijke activiteiten worden
genomen in streekplannen en structuurvisies
of-plannen. Daarom isinbreng door het
waterleidingbedrijfbij dergelijke plannen het
meest effectief voor het veiligstellen van het
drinkwaterbelang.
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Informatie
Voorvragen rond dewatertoets bestaat een
zogeheten helpdesk.Dit informatiepunt is
op werkdagen bereikbaar via(0320)298666
ofper e-mail:
warertoets@riza.rws.minvenw.nl.
Devolgende documenten zijn op te vragen:
deBestuurlijke notitieWatertoets en de
Handreiking Watertoets,het vraag-en antwoordenboek (verschijnt injuni) en een
eersteevaluatie vandewatertoets (verschijnt medio mei).
Ookop internet (www.watertoets.net) is
informatie overdewatertoets te vinden,
zoalsdestand van zaken,veelgestelde
vragen met deantwoorden vande helpdesk
daarop,en handleidingen van diverse
organisaties.

Het isbelangrijk dat de betrokken partijen
het waterleidingbedrijfzien als wateradviseur.
Doorgoede reguliere contacten te (gaan)
onderhouden met de bij de watertoets betrokken partijen kunnen waterleidingbedrijven in
een vroegstadium informatie krijgen over
ruimtelijke initiatieven. Zij zouden met de
waterbeheerders (óókprovincie) kunnen
afspreken dat ookzij vroegtijdig geïnformeerd
en geconsulteerd worden als het gaat om
ruimtelijke plannen bij grondwaterbeschermingsgebieden.Alswederdienst kan het
waterleidingbedrijf kennis inbrengen in het
watertoetsproces, zoals (geo)hydrologische
informatie. Ook kan het waterleidingbedrijf
meedenken over kansen voorcombinaties van
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drinkwaterwinning met andere functies of
over oplossingen van (bestaande) knelpunten
rond de winning,zoals verontreinigingen.
In het kader van de watertoets zouden provincieen waterleidingbedrijf meer kunnen
samenwerken dan tot nu toegebeurr. De regulierecontacten rondom vergunningverlening
bij grondwateronttrekkingen leiden nogwel
eens tot 'onderhandelingen' tussen provincie
en waterleidingbedrijf en een gezamenlijk
belang lijkt erdan niet tezijn. De watertoets
kan dit veranderen. En mogelijk kunnen acties

van het waterleidingbedrijf de waterbeheerders zelfs samenbrengen, want uit de praktijk
blijkt dat er nog weinigcontact tussen de
waterbeheerders onderling besraat.

deprovincie alsgrondwaterbeheerder een
meer actievehouding worden verwachr om
toch écht de drinkwaterkwaliteit veilig te
stellen.

Pro-actieve houding

VanhetdoorKiwauitgevoerdeonderzoeknaarde
watertoetsinrelatiemetdewaterleidingbedrijvenis
eenrapportverschenen: 'DeWatertoetsen
waterleidingbedrijven;gevolgenenactiviteiten'[KOA
02.047].Hetrapportisopgesteldmsamenwerking
metVEWIN,VitensOverijssel,VitensGelderland,
HydronMidden-Nederland enBrabantWarer.

Hoewel waterleidingbedrijven formeel
geen waterbeheerders zijn in dezin van de
watertoets,biedt diezeker handvatten voor de
inbreng van het waterleidingbelang bij
ruimtelijke activiteiten. Eenpro-actieve houding zalde positie van waterleidingbedrijven
daarbij beslist versterken.Daarnaast mag van

advertentie

ASTRASA )continue (bio)filtratie
• Biologische (de)nitrificatie en polijsting van afvalwater
• Kringloopsluiting
• Proceswaterbereiding uit oppervlaktewater

Pâques bv
P.O. Box 52
8560 AB Balk
t 0514 • 60 85O
f 0514 • 60 33 4
e info@paques.nl
i www.paques.nl

• Spoelwaterbehandeling in de drink- en proceswaterbereiding
• (Biologische) zijstroomfiltratie in koelwatercircuits

www.paques.nl
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