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De Wro is gericht op het bereiken van een duurzame en 
goede ruimtelijke ordening. Het uitgangspunt is: ‘decentraal 
wat kan, centraal wat moet’. Met de Wro kan iedere  
overheidslaag haar belangen met eigen instrumenten zo 
optimaal en doelmatig mogelijk behartigen. De watertoets 
is onder de Wro een belangrijk instrument. Dit instrument 
werkt beter, naarmate initiatiefnemers en waterbeheerders 

Een handreiking om in het Watertoetsproces op 
een goede manier om te gaan met de Wro

zich pro-actiever opstellen in de initiatieffase van een  
ruimtelijk plan.

In deze brochure vindt u een beknopte beschrijving van  
de Wet ruimtelijke ordening en een aantal handreikingen - 
voor zowel initiatiefnemers als waterbeheerders - hoe in 
het Watertoetsproces om te gaan met de Wro.

De Wet ruimtelijke ordening 
en het Watertoetsproces
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Overzicht van het bouwwerk van de Wro

Figuur 1: Kernbegrippen Wro

Het centrale uitgangspunt: decentraal wat kán en centraal wat moet
Deregulering staat centraal bij de Wet ruimtelijke ordening. De kern van de wet is dat iedere overheidslaag 
haar belangen zo optimaal en doelmatig mogelijk met eigen instrumenten kan behartigen. De Wro geeft 
gemeenten ruimte voor lokale en intergemeentelijke oplossingen en geeft Rijk en provincie instrumenten 
om hun Rijks- dan wel provinciale belangen pro-actief te realiseren. 

Ook de Grondexploitatiewet maakt deel uit van de Wro. De Grondexploitatiewet geeft gemeenten instru-
menten om de kosten van het ontwikkelen van een gebied te verhalen bij de ontwikkelaars.

Een procedure- en vormvrije Structuurvisie als strategisch, 
zelfbindend beleidsdocument
Op basis van de Wet ruimtelijke ordening zijn Rijk, provincies en gemeenten verplicht hun beleid neer te 
leggen in één of meerdere ruimtelijke structuurvisies. 
De structuurvisie is een strategisch en zelfbindend beleidsdocument over relevante ruimtelijke ontwikkelin-
gen in een bepaald gebied. De visie moet de uitgangspunten van het ruimtelijke beleid bevatten. Ook staat 
hierin hoe de overheden verwachten dat beleid uit te gaan voeren. De structuurvisie werkt juridisch gezien 
niet door, richting andere overheden, maar bindt wel het vaststellende overheidsorgaan zelf.

Om flexibel te kunnen inspelen op nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen zijn de structuurvisies grotendeels 
procedure- en vormvrij. Rijk, provincies en gemeenten zijn vrij om een vorm te kiezen die het beste past bij 
de ruimtelijke opgaven, de eigen werkwijze en de politiek/bestuurlijke cultuur. Ook in de procedure is de 
desbetreffende overheid vrij. Wel gelden algemene wettelijke kaders. Zo vereist de Algemene wet bestuurs-
recht te komen tot zorgvuldige besluitvorming. Daar zullen deze procedures aan moeten voldoen.

Het bestemmingsplan om ruimtelijke functies juridisch vast te leggen
Met een bestemmingsplan worden ruimtelijke functies in een gebied juridisch bindend voor overheid en 
burger vastgelegd. Het maakt (inrichtings)maatregelen mogelijk en biedt bescherming aan bepaalde gebie-
den of waarden. Het bestemmingsplan kan ook ongewenste ontwikkelingen tegengaan. Bijvoorbeeld met 
alternatieve instrumenten, zoals de beheersverordening. 
Het bestemmingsplan is in de Wro verplicht voor het gehele gemeentelijke grondgebied en moet elke tien 
jaar herzien of verlengd worden. De formele proceduretijd van bestemmingsplannen is 24 weken.

Hoe ziet de Wro eruit?

De Wet ruimtelijke ordening (Wro)

De instrumenten vanuit de Wro

 Schaalniveau Beleid Normstelling Uitvoering  Financiering Uitvoering

 Gemeente Structuurvisie  Bestemmingsplan/ Projectbesluit Privaatrechtelijke
   beheersverordening  Overeenkomsten

     Grondexploitatie 
 Provinciaal belang Structuurvisie Provinciale  Inpassingplan Projectbesluit Privaatrechtelijke
  verordening +     Overeenkomsten
  aanwijzing   
     Grondexploitatie 
 Nationaal belang Structuurvisie AMvB + aanwijzing Inpassingplan Projectbesluit Grondexploitatie 



De beheersverordening om de bestaande situatie vast te leggen
Gemeenten kunnen kiezen om - als er geen ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien - in plaats van een 
bestemmingsplan een beheersverordening te maken. Deze legt dan de ruimtelijke situatie, zoals die op dat 
moment is, grotendeels vast. De gemeente moet een beheersverordening eens in de tien jaar verlengen of 
herzien.

Een inpassingsplan om nationale en provinciale belangen veilig te stellen
Vindt het Rijk of een provincie dat een bepaalde ontwikkeling van respectievelijk nationaal of provinciaal 
belang is, dan kan ze zelf de regie nemen en een inpassingsplan maken. Een inpassingsplan is inhoudelijk 
gelijk aan een bestemmingsplan en heeft dezelfde status. Het is geschikt om te gebruiken in gevallen waar-
in projecten van Rijks- of provinciaal belang gerealiseerd moeten worden. 
Het Rijk of de provincies hebben met het vaststellen van een inpassingsplan vanaf het begin de regie over 
het gehele proces. Bij een inpassingsplan is het Rijk of de provincie verantwoordelijk voor het regelen van 
de planschade, onderzoeksverplichting, planexploitatie e.d. 

Een projectbesluit om de bestemmingsplanprocedure gefaseerd te doorlopen
Het projectbesluit biedt de mogelijkheid om de bestemmingsplanprocedure gefaseerd te doorlopen. De 
gemeente kan het projectbesluit gebruiken als het bestemmingsplan een bepaalde ontwikkeling of een 
bepaald project niet toelaat en men dit project toch mogelijk wil maken, zonder voorafgaand het gehele 
bestemmingsplan te hoeven aanpassen. Realisatie van een project kan dan voortvarend ter hand worden 
genomen. Ook Rijk en provincies hebben de bevoegdheid een projectbesluit te nemen. Het projectbesluit 
moet binnen een jaar gevolgd worden door een aanpassing van het bestemmingsplan. Tegen een project-
besluit staat voor belanghebbenden beroep open bij de rechtbank (mits vooraf zienswijzen zijn ingediend), 
waarna hoger beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Besluit ruimtelijke ordening schrijft overleg voor
Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat bij de voorbereiding van een bestemmingsplan over-
leg plaatsvindt tussen gemeente, waterschap(pen), het Rijk en de provincie. Aan de praktijk wordt overge-
laten hoe het overleg wordt gevoerd. Het zal zo moeten worden ingevuld dat de overlegpartners voldoen-
de kunnen beoordelen of het plan in overeenstemming is met hun belangen. 

De betrokken partijen moeten er wel voor zorgen dat het overleg in een redelijke verhouding staat tot de 
aard en omvang van de wijziging van de bestemming en/of het bestemmingsplan dan wel inpassingsplan. 
Een kleinschalige en niet-ingrijpende wijziging stelt minder eisen aan de intensiteit van het overleg dan een 
wat gecompliceerder aanpassing, met grotere gevolgen voor de betrokken belangen. Het Rijk of de provin-
cie kunnen bovendien van tevoren aangeven dat onder bepaalde omstandigheden of in bepaalde gevallen 
geen overleg is vereist met de betrokken diensten van Rijk of provincie. 

Met de Grondexploitatiewet kosten verhalen bij particuliere ontwikkelaars
De Grondexploitatiewet maakt deel uit van de Wro. De Grondexploitatiewet geeft gemeenten instrumen-
ten om kosten van het ontwikkelen van een gebied te verhalen bij de ontwikkelaars. Vrijwillige samenwer-
king door het afsluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten is hierbij het uitgangspunt. Als partijen er 
niet uitkomen, moet een gemeente via de publiekrechtelijke weg optreden. De gemeente stelt in die geval-
len een exploitatieplan vast. Belanghebbenden kunnen hiertegen beroep instellen. 

In dit exploitatieplan staan o.a. de kosten voor de ontwikkeling van het gebied beschreven. De kosten die 
in een exploitatieplan kunnen worden opgenomen, worden in een limitatieve lijst, de kostensoortenlijst, bij 
AMvB vastgesteld. Kosten op het gebied van water zijn: voorzieningen voor waterhuishouding, waterpartij-
en en watergangen. Een voorwaarde is dat het gaat om kosten voor de instandhouding van het reguliere 
waterbergende vermogen van het gebied. Extra kosten, omdat het waterbergende vermogen van het 
gebied in de uitgangssituatie niet op orde was, vallen hier niet onder. Dit sluit aan bij de afspraken over het 
kostenveroorzakingsbeginsel uit het Nationaal Bestuursakkoord Water 2008. 

Het vooroverleg om wensen en eisen vroegtijdig kenbaar te maken
Gedeputeerde Staten hebben binnen de Wro geen goedkeuringsbevoegdheid van bestemmingplannen. 
Daardoor is het vooroverleg belangrijk. Wensen en eisen van de provincie en waterbeheerder dienen al in 
een vroeg stadium van het planproces aan gemeenten kenbaar te worden gemaakt. Dat kan door middel 
van het officiële vooroverleg, maar het is raadzaam om al eerder in overleg te treden. 



Een zienswijze indienen als het bestemmingsplan of inpassingsplan niet voldoet
In de openbare procedure krijgen de betrokken overheden het ontwerp-bestemmingsplan toegezonden. 
Als één van deze partijen van mening is dat het bestemmingsplan of inpassingsplan niet voldoet, staat de 
mogelijkheid open een zienswijze in te dienen. De zienswijze moet binnen zes weken na de start van de ter 
inzagelegging ingediend worden. Het is ook mogelijk dat partijen dit gezamenlijk doen, bijvoorbeeld een 
waterbeheerder samen met Rijk en provincie. Na de vaststelling van het bestemmingsplan of inpassingsplan 
is er overigens ook nog 6 weken tijd om te beoordelen of in het plan voldoende rekening is gehouden met 
de uitgebrachte zienswijze. 
Het indienen van een zienswijze is vereist om later eventueel beroep te kunnen instellen bij de Raad van 
State. Indien de initiatiefnemer van het bestemmingsplan of inpassingsplan de zienswijze ongegrond ver-
klaart, kunnen betrokkenen zoals de waterbeheerder beroep aantekenen bij de Raad van State. 

De aanwijzing door het Rijk/provincie bij vaststelling bestemmingsplan
De minister van VROM en het College van Gedeputeerde Staten hebben de mogelijkheid om, bij de vast-
stelling van een bestemmingsplan door een gemeente, een aanwijzing te geven: pro-actief (voorafgaand 
aan een specifiek geval) of reactief (incidentele afkeuring). Een reactieve aanwijzing om het bestemmings-
plan op onderdelen opnieuw en gewijzigd vast te stellen, moet de gemeente binnen zes weken na de vast-
stelling van het bestemmingsplan ontvangen hebben. Dit middel mag alleen in zeer uitzonderlijke gevallen 
worden toegepast en vereist een dubbele motivering. De indiener moet kunnen uitleggen welk Rijks-
respectievelijk provinciaal belang in het geding is en waarom dit niet in een eerder stadium gewaarborgd is 
via andere instrumenten.
Een pro-actieve aanwijzing kan door Rijk of provincie gebruikt worden wanneer men iets voor één specifie-
ke situatie wil regelen. De gemeente moet dan het bestemmingsplan aanpassen, maar kan ook tegen de 
aanwijzing in beroep gaan.

De AMvB/ Provinciale verordening
Het Rijk en de provincie kunnen algemene regels opstellen voor de inhoud van bestemmingsplannen. De 
provincie heeft de provinciale verordening en voor het Rijk is er de Algemene Maatregel van Bestuur 
(AMvB). De gemeenteraad dient bij het opstellen van het bestemmingsplan uit te gaan van de regels die 
door het Rijk of de provincie gegeven zijn. Het Rijk kan de inhoud van provinciale verordeningen aan regels 
binden.
Gemeenten moeten een AMvB of provinciale verordening binnen een jaar verwerken in het bestemmings-
plan, anders kan het Rijk of de provincie de gemeente een aanwijzing geven. Als het een bestemmingsplan 
betreft waarin provinciale/nationale belangen aan de orde zijn, kan het Rijk of de provincie zelf een inpas-
singsplan maken. Bouwvergunningen worden aangehouden tot de aanpassing van het bestemmingsplan 
voltooid is.

Met coördinatiebevoegdheid gelijktijdig uitvoeringsbesluiten nemen
Met de coördinatiebevoegdheid voor initiatiefnemers van een ruimtelijk plan kunnen bij de vaststelling van 
een bestemmingsplan, inpassingsplan of projectbesluit noodzakelijke uitvoeringsbesluiten (vergunningen) in 
één procedure gelijktijdig worden genomen. Het College van B&W kan in dit kader andere bestuursorga-
nen verzoeken hun medewerking te verlenen aan de coördinatieregeling.
 

Algemene betekenis van de Wro voor de Watertoets 
Binnen de Wro is er geen vangnet voor het geval dat een watertoetsprocedure onvoldoende is doorlopen. 
Dat brengt met zich mee dat provincie, waterschappen en gemeenten zich pro-actief moeten opstellen. 
Voor het watertoetsproces betekent dit dat het accent op het (niet-formele) voortraject komt te liggen. 

Betekenis van het Besluit ruimtelijke ordening voor het Watertoetsproces
In het Bro is het uitvoeren van een watertoets juridisch verplicht bij bestemmingsplannen, inpassingsplan-
nen en projectbesluiten. Het uitvoeren van een watertoets bij structuurvisies is niet juridisch verplicht en 
geschiedt op basis van afspraken in het Nationaal bestuursakkoord Water (2003, 2008). Dit betekent dat 
waterbeheerders en initiatiefnemers er zeer alert op moeten zijn dat ze op de juiste wijze en het juiste 
moment betrokken worden bij structuurvisies. Zeker gezien het belang van ruimtelijke structuurvisies voor 

Wat is de betekenis van de Wro voor het watertoetsproces?



locatiekeuzen en de constatering uit de evaluatie Watertoets (2006) dat de mogelijkheden van het water-
toetsproces bij locatiekeuzen onvoldoende worden benut. 

Betekenis van de ruimtelijke structuurvisie voor het Watertoetsproces 
De ruimtelijke structuurvisie is een belangrijk instrument, omdat hierin de strategische ruimtelijke keuzen 
(locatiekeuzen) voor water en ruimtelijke ontwikkelingen worden gemaakt. Het instrument is vorm- en pro-
cedurevrij. Wel vereist de Algemene wet bestuurrecht een zorgvuldige besluitvorming. De procedures zullen 
aan dit criterium moeten voldoen. Gezien het belang van het instrument is het noodzakelijk dat de water-
beheerder ten volle betrokken is. 

Betekenis van de beheersverordening voor het Watertoetsproces
Bij het opstellen van een beheersverordening is geen watertoets nodig, omdat de verordening moet over-
eenstemmen met het bestaand gebruik. Echter, de waterbeheerder dient er alert op te zijn dat dit niet 
zomaar gebeurt in gebieden waar knellende wateropgaven liggen.

Betekenis van een AMvB voor het Watertoetsproces 
De watertoets is in principe niet van toepassing op een AMvB of een provinciale verordening. Het is echter 
wel denkbaar dat doorwerking van nationale waterbelangen of provinciale waterbelangen via een AMvB of 
Provinciale Verordening zeker gesteld worden.

Betekenis van het projectbesluit voor het Watertoetsproces
De totstandkomingsprocedure en inhoudelijke vereisten van een projectbesluit lijken op die van het 
bestemmingsplan. Ook bij een projectbesluit moet het watertoetsproces doorlopen worden, inclusief het 
bestuurlijk vooroverleg. Aan een projectbesluit kunnen voorschriften voor watersysteembelangen worden 
verbonden. Tegen een projectbesluit staat voor belanghebbenden beroep open bij de rechtbank (mits voor-
af zienswijzen zijn ingediend), waarna hoger beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Anders dus dan bij een bestemmingsplan.

Betekenis van de Grondexploitatiewet voor het Watertoetsproces
De belangrijkste veranderingen in de Grondexploitatiewet gaan over het kostenverhaal en dit verandert 
niets aan de werking van de watertoets.

Betekenis van de Waterwet voor het Watertoetsproces
Het watertoetsproces is verbonden aan ruimtelijke planvormingsprocedures, dus niet direct aan de waterplan-
nen. Wel gelden de ruimtelijke aspecten van waterplannen als sectorale structuurvisie, in het kader van de Wro. 
Omdat structuurvisies vorm- en procedurevrij zijn, is het niet verplicht het watertoetsproces hiervoor uit te voe-
ren. Tijdens het vooroverleg kunnen betrokken partijen afspraken maken over inbreng van wateraspecten.

Als initiatiefnemer (Rijk, provincie of gemeente) en als waterbeheerder (waterschap, 
provincie, regionale diensten van Rijkswaterstaat)
• Wees pro-actief en alert om de waterbelangen te waarborgen: zoek samenwerking!
• Maak in een vroeg stadium van het initiatief goede procesafspraken. Zeker omdat de structuurvisie 

vorm- en procedurevrij is.
• Neem al in het niet-formele voortraject contact op om uit te vinden welke waterbelangen er spelen. De 

korte formele proceduretijd van bestemmingplannen/inpassingsplannen betekent dat er veel nadruk ligt 
op het niet-formele voortraject. 

• Wees alert bij het opstellen van de exploitatieovereenkomst en eventueel later bij het exploitatieplan. 
De Grondexploitatiewet biedt namelijk de mogelijkheid om financiering te regelen voor een aantal van 
de watermaatregelen die in een bestemmingsplan of inpassingsplan zijn opgenomen. 

• Houd in de gaten dat bij een inpassingsplan het Rijk of de provincie aan zet zijn voor de financiering, 
planschade e.d. Het Rijk of de provincie dient in deze gevallen het watertoetsproces toe te passen. 

• Organiseer betrokkenheid rondom uitvoering en beheer (toezicht, overleg, terugkoppeling) of maak 
afspraken over betrokkenheid tijdens de fase van uitvoering en beheer. Als water goed is meegenomen 
in het ruimtelijke plan, is nog niet gegarandeerd dat het plan ook zo wordt uitgevoerd. 

Hoe om te gaan met de Wro?



De Wro in het kort

Als initiatiefnemer
• Onderhoud contact met de waterbeheerders over relevante ruimtelijke ontwikkelingen, nog voordat er 

iets op papier staat. Vroegtijdig overleg maakt maatwerk voor de watertoets mogelijk. 
• Gebruik, indien aanwezig, het gemeentelijke waterplan om helder te krijgen wat er bereikt moet wor-

den met het watersysteem. Of stel een waterplan op samen met de waterbeheerder(s).
• Maak goede afspraken met de waterbeheerder over het projectbesluit om tot een efficiënte en effectie-

ve inzet van het waterbelang te komen. 
• Maak aan de waterbeheerder duidelijk wat u van het wateradvies verwacht.
 

Als waterbeheerder
• Zorg ervoor dat de waterbelangen verwoord en verbeeld worden in het nationale waterplan en/of het 

regionale waterplan en in andere relevante structuurvisies. Het waterschap heeft niet de mogelijkheid 
om zelf een plan vast te stellen dat de status heeft van een structuurvisie. Invloed uitoefenen kan alleen 
indirect. 

• Controleer of de gewenste maatregelen om het watersysteem op orde te brengen mogelijk zijn binnen 
het huidige beleid en het huidige bestemmingsplan. Is dat het geval, dan hoeft de waterbeheerder in 
principe geen actie te ondernemen in het kader van een planologische regeling. Als een watersysteem al 
op orde is en planologisch beschermd, is het zaak om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. 
Gebruik daarvoor het watertoetsproces. 

• Grijp de kans om via een watertoets het watersysteem op orde te brengen, robuuster te maken. 
Kostenverdeling vormt dan een apart aandachtspunt (zie ‘Handreiking uitwerking kostenveroorzaking-
beginsel’, VNG/ UvW).

• Zorg voor een wateradvies dat goed kan dienen als ruimtelijke onderbouwing van de gevraagde water-
maatregelen. Betrek hierin de relevante AMvB’s, verordeningen en/of aanwijzingen.

• Zorg ervoor dat de gemeente u en uw waterbeleid kennen, om ervoor te zorgen dat het waterbeleid 
een plek krijgt in de structuurvisie en in het bestemmingsplan van de gemeente. 

• Als het gaat om ontwikkelingen van regionaal of nationaal belang, zorg er dan voor dat het waterbeleid 
verankerd wordt in de provinciale/regionale structuurvisies of de structuurvisies van het Rijk.

• Maak uw waterbelangen kenbaar op een manier die aansluit bij de ‘taal van de ruimtelijke ordening’. 
Uw belangen komen beter over als ze op een kaart zijn in te tekenen. 

• Er is een duidelijk onderscheid tussen beleid, normstelling en uitvoering. Er zijn aparte instrumenten 
voor beleid (structuurvisie), normstelling (AMvB/provinciale verordening) en uitvoering  
(bestemmingsplan/inpassingsplan).

• De Wro vraagt van betrokkenen een pro-actieve en alerte houding om de waterbelangen te  
waarborgen.

• Voor de provincie ligt het accent in het planproces op ‘vooraf duidelijkheid geven’. Bijvoorbeeld 
door de provinciale belangen te benoemen in de structuurvisie.

• De ruimtelijke structuurvisie is verplicht voor Rijk, provincie en gemeente en is vorm- en procedure-
vrij.

• Bestemmingsplan en inpassingsplan hebben een korte formele proceduretijd. 
• Rijk en provincie kunnen een inpassingsplan (bestemmingsplan) of projectbesluit maken.
• Met de grondexploitatiewet is de zekerstelling van financiering van een aantal watermaatregelen 

geregeld.
• Na de vaststelling van het bestemmingsplan, kunnen het Rijk en de provincie binnen zes weken  

een zienswijze of een aanwijzing indienen om alsnog regionale, nationale belangen in het plan  
te verankeren



De Waterwet en de Wro

Andere instrumenten om waterbelangen te waarborgen

De Waterwet 2009 regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater. Ook verbetert de wet de 
samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. De Waterwet biedt instrumenten om het water- 
beheer op een doeltreffende en doelmatige manier op te pakken. Op rijksniveau wordt een nationaal 
waterplan gemaakt. Dit plan bevat de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en de daartoe behorende 
aspecten van het nationale ruimtelijk beleid. De provincies maken één of meer regionale waterplannen. 
Deze plannen bevatten het provinciale beleid. De ruimtelijke aspecten van die plannen van Rijk en pro- 
vincies worden aangemerkt als structuurvisies in de zin van de Wro. Op basis van deze structuurvisies 
kunnen AMvB’s of provinciale verordeningen worden opgesteld. Op deze manier kunnen de plannen van 
de Waterwet doorwerken in de ruimtelijke ordening en ervoor zorgen dat de waterbelangen op een goede 
manier worden geborgd.

Naast de ruimtelijke en juridische instrumenten vanuit de Wro zijn er ook andere instrumenten om de 
waterbelangen te beschermen, zoals:
• Andere wet- en regelgeving: bijvoorbeeld de Keur van het waterschap. In een Keur kunnen bepaalde 

activiteiten worden verboden, tenzij een ontheffing is verleend door het Dagelijks Bestuur van het 
waterschap. Ook zaken als een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet of een ont- 
heffing of vergunning op basis van de Flora- en faunawet kunnen invloed hebben. Verder schrijft  
de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) overleg met de waterbeheerder voor.

• Niet formele planfiguren: bijvoorbeeld de waterkansenkaart/waterstructuurplan.
• Communicatie: denk bijvoorbeeld aan de campagne Nederland leeft met water, het organiseren van 

bijeenkomsten of een actief relatiebeheer.
• Privaatrechtelijke afspraken (bijvoorbeeld om compensatie te regelen) en financiële instrumenten 

zoals subsidies en heffingen.
• Organisatorisch: denk bijvoorbeeld aan het inrichten van een Watertoetsloket. 
• Bestuurlijk overleg van de dijkgraaf of de heemraad en de hoofdingenieur-directeur van de regionale 

dienst van Rijkswaterstaat met de gedeputeerde van de provincie en de wethouders van de gemeenten.
• Goed relatiebeheer door de medewerkers van waterbeheerders met het Rijk, provincies en gemeenten. 
• Strategisch overleg tussen waterbeheerders, Rijk, provincie en gemeenten over de zorg voor water op 

algemeen niveau en het vastleggen daarvan in bijvoorbeeld waterplannen, visies en beleidsnotities.
• Volgen van de ruimtelijke planontwikkeling en de ontwikkeling van het waterbeleid en als water- 

beheerder dat belang steeds op het goede niveau en het juiste moment inbrengen.
• Meedenken en meewerken van waterbeheerders aan ruimtelijke planprocessen, ontwerpateliers, 

ideesessies etc. en het inbrengen van kennis over water op projectniveau.

Het doel van het watertoetsproces is: waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en 
op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimte- 
lijke plannen en besluiten. De meerwaarde van het watertoetsproces is dat het zorgt voor een vroegtijdige 
systematische aandacht voor het meewegen van water in de ruimtelijke ordening. 
Het is wettelijk verplicht (Bro) om het watertoetsproces te doorlopen bij bestemmingsplannen, inpassings-
plannen en projectbesluiten. Daarnaast is in het Nationaal Bestuursakkoord Water (2008) wederom afge-
sproken om het watertoetsproces te doorlopen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen 
en besluiten van Rijk, provincies en gemeenten. Dit is conform de Bestuurlijke Notitie Watertoets.
Eén van de belangrijkste onderdelen in het watertoetsproces is het wateradvies van de waterbeheerder.  
Bij de besluitvorming dient vervolgens gemotiveerd te worden op welke manier rekening is gehouden met 
dit wateradvies. De initiatiefnemer verantwoordt de ruimtelijke keuzen ten aanzien van water in de water-
paragraaf, als onderdeel van het ruimtelijke plan. 

Het watertoetsproces in het kort



Colofon
Deze brochure is een uitgave van de landelijke Werkgroep Watertoets waarin de ministeries van Verkeer 
en Waterstaat (V&W), Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) 
en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vertegenwoordigd zijn. De werkgroep ontwikkelt, 
actualiseert en stimuleert de toepassing van de watertoets in de praktijk.

Mede in uw belang wil de Helpdesk Water zo goed mogelijk op de hoogte blijven van wat er
speelt. U kunt een waardevolle bijdrage leveren aan de kennisuitwisseling rond het watertoetsproces door 
handreikingen, ervaringen (goede en slechte), communicatiemateriaal e.d. op te (blijven) sturen
naar de Helpdesk Water, Rijkswaterstaat, Postbus 17, 8200 AA Lelystad of naar het email
adres hierboven.

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Tekst 
Adrienne Boekhold (Rijkswaterstaat), Johan Kroes 
(Maurits Groen Milieu & Communicatie) 
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Peter van Bolhuis en Dirk van Hoorn

Vormgeving 
Henk Bos (Rijkswaterstaat) 

Productie
Evers Litho & Druk

Uitgave
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Meer informatie
Helpdesk Water
telefoon: 0800-6592837
email: contact@helpdeskwater.nl

www.helpdeskwater.nl/watertoetsproces
Hier vindt u onder andere de Handreiking Water-
toets. Ook kunt u zich op deze website aanmelden 
voor de digitale nieuwsbrief Watertoetsproces.
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