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B E K E N D H E I D VAN P R O C E S I N S T R U M E N T N E E M T TOE

Toepassingvande
watertoetskrijgtvorm
Deuitkomstenvaneerderverschenenartikelenenonderzoekenmetbetrekkingtotdeintroductievan
dewatertoetsschetstennietaltijd eenheelpositie/beeldoverdebekendheidentoepassingvande
watertoets(ziebijvoorbeeld hetartikelvanPatrickdeRooijinH,0 nr. 1 van1ïjanuarijl, pag.
6-yJj. Hierbijdienttewordenbedachtdatdezeonderzoekenbegin2002zijn uitgevoerd,dusrelatie/
kortnadevaststelling vandeBestuurlijkeNotitiewatertoets.Dehuidigeonderzoekenvondenbegin
ditjaar plaatsengeveneenbeduidendpositieverbeeldoverbekendheidentoepassing(ziepagina5).
Uitzoweldetelefonische enquêtealshet
doelgroepenonderzoek blijkt datdebekendheidvandewatertoetsgrootis.Hetbegrip
'watertoets'leeft enheeft voorde partijen
eenoverwegend positievelading.Nuten
noodzaakvanhetmeenemen vanwaterbij
ruimtelijke plannen eenbesluiten wordt
vrijwelzonder uitzondering onderschreven.
Uitdeonderzoeken komtookhetbeeldnaar
vorendatalledoelgroepen bezigzijn omtoepassingvande watertoets opderailstezetten.Hetbeeldperdoelgroepisniet homogeen, daarbinnen isdeeenzekerverderdan
deander.Partijen zijn bewustbezigmet
waterinhun planvormingenpassenelementen toevandewatertoets.Overhun
eigenrolenwijze vanomgaan metdewatertoetszijn demeestepartijen tevreden.Zoals
intabel 1 tezienisgeeft 'slechts'22procent
vandegemeentelijkerespondenten aan nog
nooiteenwatertoetsprocesingangtehebbengezet.

Alsproces beperkt toegepast
Uitdetelefonische enquête komtals
beeldnaarvorendatdebekendheid metde
inhoud vandewatertoetsbijhetmerendeel
vandebetrokkenen eveneensredelijk goed
is.Maarookblijkt datdewatertoets inlang
nietallegevallen wordttoegepast,zoalshet
procesisbeschrevenindeBestuurlijke Notitiewatertoets.Deuitkomst vandediepteinterviewsenworkshops binnen dedoelgroepen ishieroveroverdegehelelinienog
watkritischer.Elementen vandewatertoets
(zoalsdewaterparagraaf) worden geïsoleerd
toegepastenminder alseenonderdeelvan
eensamenhangend proces.Afwegingen over
dereikwijdte enprioriteiten vandewatertoetsvindenvrijwel nooit gemeenschappelijk plaatsendeinteractie tussendewaterbeheerder endeinitiatiefnemer is
overwegend reactief
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Belang goede start onderschat
Dewatertoets heeft twee elementen
expliciet toegevoegdaandeafstemming tusseninitiatiefnemer enwaterbeheerder.De
vroegtijdige informatie-uitwisseling, het
overlegovercriteriaendefasevanhetwateradvieszijn metdewatertoets nieuwten
opzichtevandereedsbestaande planprocedures.Hetisditprocesvan vroegtijdige
interactiewaaraandewatertoetszijn meerwaardeindedoorwerkingaanontleent.Dit
komt nunogteweiniguitdeverf Dewatertoetswotdt vaakhoofdzakelijk geassocieerd
met hetartikel 10Bro-overlegendewaterparagraafenveelminder herkend wordtals
eenprocesvaninteractie tussen initiatiefnemerenwaterbeheerder inde initiatiefaseen
hetontwikkeltrajecr.Tekenendindatverband isdatzo'n 25 procentvanderespondenten aangeeft alvoorfebruari 2001,dus
vóórdefeitelijke introductie,bezigtezijn
geweestmeteenwatertoets.Hetwordtvaak
nogaleensbeschouwdalsvoortzettingvan
debestaande prakrijk.

Bestemmingsplannen
Depraktijk vandewatertoetsendediscussiedaaroverontwikkelt zichvoorhet
grootstegedeelteindepraktijk vande
bestemmingsplannen envoor regionale
directies vandeRijkswaterstaat indepraktijk vantracé/m.e.r.-trajecten. Voorandere
plantrajecten, zoalsontgrondingenplannen,
reconstructieenlandinrichting,komtinde
evaluatieweinigconcreteinformatie boven
tafel.Dezeruimtelijke plannen vallenook
onderdereikwijdte vandewatertoets.

Inhoudelijke kwaliteit
Bijrespondenten blijkt denodigeprocedurevreestebestaan.Debevindingen laten
ziendatdebetrokkenpartijen nogweinig
afspraken maken overdetevolgenwerkwij-

zeenuitvoeringvandewatertoets.De flexibiliteit vandewatertoetswordtaldus weinig
totnietbenut.Nietvooriederbesluitiseen
volledigeprocedureentoetsingopallewateraspectenzinvol.Zekervoordekleinereartikel 11-enartikel 19-besluitenkanheteenvoudiger.Zoudendeparrijen aanhetbegin
helder afspreken waarover menhetheeft
(prioriteringvanwaterkansenenwaterproblemen)enhoemendarinsteekt (watertoetsprocesopmaat),danleidteenwatertoetsniettotplanvertragingofheelveel
extrawerkeniserookmeerrijdomte
komentoteenmaatwerkadvies.Voorher
onvoldoende opmaar leverenvanwateradviezen wordtvandeenekanr aangegeven
datnietduidelijk iswatde initiatiefnemer
verwachtenvanuitdeanderekantdatde
waterbeheerder nogonvoldoendeinstaatis
criteria naarruimtelijke richtlijnen tevertalen.Verwachtingenenmogelijkheden zijn
overenweerniethelder (gemaakt).Hiervoor
ishetstartoverlegessentieel.

Inrichtingsvraagstuk
Doordemeestegemeenten isaangegeven
datwateraspecten nognietofnauwelijks zijn
meegenomeninhetkadervande locatieafwegingvan stedelijke ontwikkelingen.Dit
komtsomsvoorruithetfeitdatde betreffendegemeentengeenalternatievelocaties
beschikbaar hebben.Ookwordtgenoemddat
zijbijdeverschillendepotentiëleuitbreidingslocatiesmetminofmeerdezelfdeproblemenopwatergebiedworden geconfronteerdwaardoorwarerinhunogendaarinnier
onderscheidend zouzijn.Deprocedures
waarinlocatiekeuzenaandeordezijnspelen
zichvooreenbelangrijkdeelafin denietwettelijke planvoorbereidingen,zoalsontwikkelingsvisiesenstructuurvisies (zieschema).Eengegevenisdatdergelijke
planvoorbereidingen welleidenrotformele
(gemeenreraads)besluiten diedoorwerkenin
deplannenopgrondvandeWet ruimtelijke
ordening. Devraagofwaterindetoekomst
nieteennadrukkelijker rolbijdelocatieafwegingzalenmoetkrijgen,wordtdooralle
partijen welpositiefbeantwoord.Deruimtelijkevertalingvandedeelstroomgebiedsvisies
zaldaaraaneenbelangrijke bijdrage moeten
gaanleveren,tntoenemendematewordtook
gewerktmetglobale bestemmingsplannen.
Datbetekentdatveel(water)aspecteninde
daaropvolgendeuitwerkingsplannen alsnog
moetworden besloren.

Beperkingvande toetsing
Deevaluatietoontdatdehuidigebeleidsmatigeenjuridischestatusvandewatertoets

inhoudelijke toetsingscriteria. Een duidelijk
knelpunt ishetopmaataanleverenvan
informatie ineenwateradvies.Vaakworden
algemenedoelstellingen encriteria
genoemd.Voormaatwerk ismeerensoms
gedetailleerdere kennis nodigvan het
betreffende gebiedende waterhuishoudkundigesituatie.Toepassingvan mitigatie
Afwisselendinformeleenformelestappeninopeenvol- encompensatiewordenalsmoeilijk ervaren.
Indepraktijk blijkt dathieraandanookweigendeplannen.
nigconcreetinvullingwordrgegeven.Dit
geldt ookvoorpraktische toepassingvan
voordetoepassinggeenoverwegend probleem
ruimtelijke reserveringen ende ruimtelijke
vormt.Voordetoetsingenbeoordelingligtdit
vertalingvan waterkwalireitsaspecten.
anders;daarwordtdehuidigejuridischestatusindepraktijk alstegeringervaren.Behoeftebestaataanversterkingdaarvan.Tijdensde
Afstemming met MER wezenlijk
interviewsenworkshopsisgeconstateerddat
Incircadehelft (40-tal)vandejaarlijks
depraktijkvantoetsingopditmoment nog
nieuwtestarten milieueffectrapportages is
prilenontoereikend is.Hetdaaraan verbinden
sprakevanafstemming meteenwatertoets.
vanconsequentiesdoorhetonthoudenvan
Deafstemmingsproblematiek isdus relatief
geheelofgedeeltelijkegoedkeuring,vindtnog
beperkt inaantal,maarinruimtelijk opzicht
weinigplaats.Eengoedebeleidsmatigeprotochzeerrelevant.Demeerwaarde vande
vincialeverankeringisnognietoveralhet
watertoets voorhet planprocesligtinde
geval.Ditwordtalseenbelangrijke voorwaaractievebetrokkenheid eninteractie tussen
degezienvooreenadequateplantoetsing.
deinitiatiefnemer endewaterbeheerder. In
demilieueffectrapporrage isderolvande
waterbeheerder beperkter envarieertvan
Inhoudelijke onduidelijkheden
kennisleverancier tot inspreker. Afstemming
Tenaanzien vandeinhoud vande
tijdens hetopstellen vanhetMERisnuttig,
watertoets wordendiverse onduidelijkheden
gewenstenefficië'nr. Erligrinmiddelsvolgenoemd.Dit betreft ondermeerdeopte
doendemateriaal omdietelatienader uit
nemenwateraspecten inhetwateradvies,de
werkenente verduidelijken.
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Aanbevelingen voor verbetering
Opbasisvandebevindingen vandeevaluatieiseenaantalaanbevelingen opgesteld
terverbeteringenbevorderingvandetoepassingvandewatertoets indepraktijk.De
belangrijkste zijn:
• Deprocesbeschrijvingen uitgangspuntenuit deBestuurlijke Notitiealsvastgesteld kader vastte houden;
• Degesignaleerdeonduidelijkheden bij
toepassingineennieuwe handreiking
watertoets aandehand vanconcrete
praktijkvoorbeelden wegtenemen;
• Decommunicatie overhetprocesvande
watertoets dientzichtoetespitsenop
hetverduidelijken vandeeerstetwee
fasen.Dit betreft deinitiatiefase waarin
afspraken vastgelegd worden ten aanzienvandewerkwijze enuitvoeringvan
dewatertoets (onderandere prioritering)
enwaarin informatie-uitwisseling
plaatsvindt.Detweede faseberreft de
ontwikkel-enadviesfase.Hergaat indie
faseomverduidelijking vandebeoogde
adviserende inbrengvandewaterbeheerderinhetontwikkeltraject van het
planen daarnaast omverhelderingvan
deinhoud, strekkingentimingvan het
afsluitende wateradvies inrelarietotde
procedurevanhet betreffende planof
besluit;
•

Locatieafwegingen blijven nogvaakbuitenbeeld.Debesluiten worden vooreen
belangrijkdeelgenomen inniet-wettelijkeplanvoorbereidingen. Het verdient
aanbevelingomoverdepositievandeze
plannen envisiesmeerhelderheid te
scheppen,zodatookbij locatiekeuzen
wateraspecten viadewatertoets eenduidelijke rol krijgen;
• Opdirmoment wordtvanuit derolvan
planbeoordelingonvoldoende grondslag
ervarenvoorhetonthouden vangeheel
ofgedeeltelijke goedkeutingvanruimrelijkeplannen enbesluiten.Het verdient
aanbevelingdegrondslagvoor toetsing
teverduidelijken en teversterken,zoals
voorzien indewettelijke verankering
vandewatertoets diein voorbereiding
is;
• Dedoorvertaling vandewatertoets in
hetprovinciaal beleidisinganggezet,
maar isnogniet overalvolledigafgerond.Eengoedebeleidsmatige provincialeverankeringwordtalseenbelangrijke
een
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adequateplantoetsing.Aanbevolen
wordtditprocesvan doorvertaling te
versnellen. «;
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