betrokken bij de beleidstafel: ‘De huidige normeringsaan-

Poort wil juist nog een stap verder gaan: geen normen,

pak heeft ons veel gebracht. Waterschappen hebben flin-

die hebben hun waarde gehad, het is tijd om verder te kij-

ke investeringen gedaan om de watersystemen op orde te

ken. ‘Poort: ‘Ik snap het stok-achter-de-deur-gevoel. Maar

brengen en is er ook transparantie gekomen over het te

nu bied je een soort blanco cheque voor droge voeten in

hanteren beschermingsniveau. Ik zie de noodzaak tot ver-

de toekomst. Wij hebben de risico’s in het hele watersys-

dere ontwikkeling, maar realiseer mij wel dat dat moge-

teem van Hollands Noorderkwartier in detail in kaart

lijk is door de slag die gemaakt is met de introductie van

gebracht. Dat maakt precies duidelijk waar de hoogste risi-

de normering. Het rapport komt op een goed moment en

co’s liggen. Houd die kaart up-to-date en neem het als uit-

zet de knelpunten op een rij. Ik zie het als de start voor

gangspunt om met alle belanghebbenden te praten over

discussie: het watersysteem moet meer leidend worden,

wat er mogelijk en kosteneffectief is om risico’s en schade

maar hoe realiseer je dat? Dat overleg past binnen het

te beperken, rekening houdend met klimaatverandering.’

VAN WATERWET NAAR OMGEVINGSWET:

HET KOMT ERAAN
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De Omgevingswet moderniseert en bundelt maar liefst 26 bestaande wetten op het gebied van
de leefomgeving, waaronder de Waterwet. Het Deltafact ‘Water en Omgevingswet’ van STOWA
geeft antwoord op de vraag wat er voor waterschappen verandert.

Deltaprogramma omdat je de hele keten wilt laten meedenken, ook ruimtelijke ordening en crisisbeheer.’

Het rapport ‘Provinciale Normering Wateroverlast. Hoe toekomstbestendig is de huidige aanpak en werkwijze?’ kun

Er is al heel veel gezegd en geschreven over de invoering

moeten gaan opstellen. De omgevingsvisie beschrijft de

Süss is voorstander van een stelsel met basisnormen, aan-

je downloaden via stowa.nl | publicaties. Voor specifieke

van de nieuwe Omgevingswet. De inwerkingtreding van

maatschappelijke opgaven (denk aan wonen, energie, kli-

gevuld met maatwerk. ‘Het percentage dat niet aan de

vragen kun je contact opnemen met programmamanager

de wet is meerdere malen uitgesteld en is nu voorzien voor

maat, cultuurhistorie e.d.) en de te beschermen ruimtelij-

norm voldoet, zal door klimaatverandering anders snel

Watersystemen Michelle Talsma.

1 januari 2023. Het doel van de wet is glashelder: minder

ke kwaliteiten van een gemeente of provincie. In de visie

versnippering, meer samenhang in gebiedsontwikkeling,

moeten alle ruimtelijke belangen worden meegenomen

snellere en betere besluitvorming. Maar blijkens het her-

en tegen elkaar worden afgewogen; van cultureel erfgoed

haalde uitstel is de implementatie van de wet in de prak-

tot wonen en van energietransitie tot water en natuur.

oplopen. Ik zie zo’n basisnorm als een stok achter de deur.’

Waterschappen moeten hun visie
op het waterbeheer in zien te brengen in deze omgevingsvisies.
STOWA komt waterbeheerders die
vragen hebben over de wet in relatie
tot hun eigen werk te hulp met het
Deltafact ‘Water en Omgevingswet’.
Het factsheet behandelt de hoofdlijnen van de nieuwe wet. Daarbij
focussen de opstellers zich vooral
op het nieuwe beleids- en rechtsinstrumentarium voor zover dit van
belang is voor ruimtelijke ordening en water. Wie nog veel meer
wil weten, kan terecht op de website bij de Unie van Waterschappen.

NORMERING: ZEKERHEID OF SCHIJNZEKERHEID?
tijk lastig. Onder meer door problemen met het goed werDe provinciale wateroverlastnormen lijken eenduidig, maar

En ook het ‘maaiveldcriterium’ kan tot verschillen leiden.

kend krijgen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, een

er schuilen wat addertjes onder het gras. ‘Bij de theoreti-

Van wateroverlast is sprake als van een perceel meer dan

instrument dat alle betrokken overheden moet onder-

Hebt u beroepshalve te maken met het waterrecht en de

sche toets die bepaalt of de norm op een bepaalde locatie

een bepaald percentage (vaak 1, 5 of 10 procent) onder

steunen bij de uitvoering van de wet.

voorbereiding op de Omgevingswet? Het lijvige boekwerk

wordt overschreden, bestaan opvallende verschillen’, weet

water komt te staan in de toets. Maar er is niet helder afge-

Gert Dekker. Zo is niet voorgeschreven welke neerslag-

sproken hoe het gebied af te bakenen waarvoor dit moet

Voor veel waterschappers is het ondertussen nog altijd

overzicht van alle uitvoeringsaspecten van de Waterwet en

reeksen op basis van welk klimaatscenario moeten worden

gelden. Gaat het om alle akkers van één agrariër, deelper-

niet precies duidelijk wat de gevolgen zijn van de nieu-

een vooruitblik op de nieuwe uitvoeringspraktijk onder de

gebruikt in de modellen, en hoe vaak er wordt getoetst.

celen, of moet je rekenen met een bepaald aantal hectare?

we wet voor hun werk. De Omgevingswet zorgt er in

komende Omgevingswet. Het boek is online te bestellen bij

Gebeurt dat bij elke relevante verandering in ruimtelijke

Het is dus op het tweede gezicht een stuk minder eendui-

ieder geval voor dat vertegenwoordigers van alle ruimte-

uitgever WoltersKluwer.

ordening? Om de paar jaar? Bij een nieuw klimaatscenario?

dig tot hoe ver de verantwoordelijkheid van het waterschap

lijke beleidsvelden - waaronder water - vaker samen met

precies gaat.’

elkaar om tafel moeten. Onder meer bij de omgevingsvi-

‘Wegwijzer van Waterwet naar Omgevingswet’ geeft een

sies die provincies en gemeenten in het kader van de wet
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