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1 INLEIDING  

1.1 Aanleiding en doel evaluatie watertoets 

Door de ondertekening van de Startovereenkomst Waterbeheer 21e eeuw werd een 
nieuw instrument geïntroduceerd op het scheidsvlak van waterbeheer en Ruimtelijke 
Ordening: de watertoets. 
De watertoets is bedoeld om ‘water’ steviger op de bestuurlijke agenda te zetten in 
ruimtelijke besluitvormingsprocessen. De doelstelling van de watertoets, zoals 
geformuleerd in de Bestuurlijke Notitie Watertoets uit oktober 2001 luidt: 
 
“ Het waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige 
wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante 
ruimtelijke plannen en besluiten van zowel Rijk, provincies als gemeenten”.  
 
In 2003 is door middel van een aanpassing van het Besluit op de ruimtelijke ordening 
(Bro) de waterparagraaf wettelijk verankerd. In het Bro is de zinsnede opgenomen dat 
“een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het 
plan voor de waterhuishouding” een verplicht onderdeel is van dat plan.  
 
De watertoets is primair een procesinstrument. Figuur 1 toont de stappen waaruit het 
instrument is opgebouwd. 
 
Als onderdeel van het afsprakenkader van het Nationaal Bestuursakkoord Water is 
afgesproken dat in 2006 de Watertoets geëvalueerd dient te zijn. 
 
Dit rapport, met de resultaten van een telefonische interviewronde, is een tussenproduct 
van deze Evaluatie Watertoets. De totale evaluatie bevat verschillende producten. In 
chronologische volgorde komen tot stand: 
 
- De notitie Maatstaf Effectiviteit Watertoets: de doelstelling van de watertoets 

SMART geïnterpreteerd (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en 
Tijdgebonden) 

- Het kwalitatief onderzoek (fase 2A): telefonische interviews 
- Het kwalitatief onderzoek (fase 2B): casestudies 
- Een kwantitatief onderzoek: documentenanalyse en korte enquêtes 
- Een korte notitie hoofdlijn eindresultaten t.b.v. WB21/KRW Nota 2006 o.b.v. de vier 

hiervoor genoemde tussenproducten 
- De eindrapportage Evaluatie Watertoets 
 
De evaluatie als geheel richt zich primair op de effectiviteit van de watertoets en de 
verklaringen daarvoor. De evaluatie heeft daarmee zowel een verantwoordend als 
lerend doel.  
Vanuit de effectiviteitsvraag wordt bepaald in welke mate waterhuishoudkundige 
doelstellingen, als gevolg van de watertoets, expliciet en evenwichtig in beschouwing 
worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en 
besluiten. Met andere woorden, in hoeverre is het doel van de watertoets bereikt en is 
dat te danken aan de watertoets?  
Het verklarende deel van het onderzoek is gericht op de bijdrage van verschillende 
aspecten van het proces van de watertoets –  en de organisatorische aspecten 
daaromheen - aan de effectiviteit. Ook de opzet als een communicatief en flexibel 
instrument komt hierbij aan bod. 
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In het eerste deel van het kwalitatieve onderzoek, waarop deze rapportage betrekking 
heeft, worden middels telefonische interviews de volgende doelen nagestreefd: 
- Het verkrijgen van een (globaal) landelijke beeld van de effectiviteit van de 

watertoets 
- Het creëren van inzicht in de verklaringen voor de gesignaleerde effectiviteit, 

beschouwd vanuit verschillende invalshoeken 
- Het signaleren van aandachtspunten voor het kwantitatieve deel van de evaluatie 

watertoets. Deze aandachtspunten komen voort uit zowel de telefonische 
interviewronde als de daarop volgende casestudies.  

 
Figuur 1: De opzet van het instrument watertoets 
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1.2 Aanpak telefonische interviewronde  

Ten behoeve van de interviews is vooraf een interviewschema opgesteld met daarin 
open en gesloten vragen rondom de vijf hoofdonderwerpen van de evaluatie 
(effectiviteit, organisatie, proces, instrument en kosteneffectiviteit). Het interviewschema 
is opgenomen in bijlage 1. Door de aard van de vraagstelling en het doorvragen op de 
motivering van de antwoorden betrof het met recht een kwalitatief telefonisch interview 
in plaats van een telefonische enquête. 
 
In totaal zijn 73 respondenten benaderd. Het ging daarbij om de coördinatoren / 
aanspreekpunten watertoets bij alle provincies, waterschappen en regionale diensten 
van Rijkswaterstaat en een selectie van 26 gemeenten. Een totaaloverzicht van alle 
respondenten is opgenomen in bijlage 2. 
Vooraf is een telefonische afspraak gemaakt met de respondenten. Dit bood de 
mogelijkheid om de respondent in te wijden in het onderzoek en de nodige 
voorbereidingstijd te gunnen, aangezien het interview vrij omvangrijk was (de 
gemiddelde duur van het interview bedroeg 1 uur). 
 
Ten aanzien van de respondenten kan worden gesteld dat: 
- Gemeentelijke respondenten primair geantwoord hebben vanuit de 

initiatiefnemerrol; 
- waterschapsrespondenten vanuit de waterbeheerdersrol de vragen hebben 

beantwoord; 
- provinciale respondenten overwegend hun beoordelingsrol als uitgangspunt hebben 

gehanteerd; 
- respondenten van de regionale diensten van Rijkswaterstaat overwegend vanuit hun 

rol als waterbeheerder hebben geantwoord. 
 
De derde en vierde groep respondenten vervullen binnen het watertoetstraject ook 
andere rollen. Deze zijn in de evaluatie slechts in beperkte mate beschouwd. Enerzijds 
is dit veroorzaakt door het beperkte aantal plannen waartoe jaarlijks door deze 
organisaties het initiatief wordt genomen, anderzijds komt dit voort uit de specifieke rol 
die de respondent binnen haar of zijn organisatie vervult. 
 
De selectie van gemeentelijke respondenten heeft plaats gevonden op grond van de 
volgende selectiecriteria: 
 
- Geografische spreiding over “hoog” en “laag” Nederland; 
- omvang van het gemeentelijk apparaat; 
- aard van het overwegende grondgebruik in de gemeente (stedelijk versus landelijk).  
 
Bovenstaande selectie is primair gehanteerd ten behoeve van een representatieve 
landelijke spreiding. De selectie is niet gehanteerd om verschillen tussen gemeenten te 
signaleren en te verklaren. De steekproef is daarvoor te gering. 
 
Bijkomend aandachtspunt hierbij is de constatering dat met name bij kleinere 
gemeenten (lees: beperkt ambtenarenapparaat) de interviewbereidheid beperkt bleek. 
In tegenstelling tot provincies en waterschappen hebben aanspreekpunten in deze 
organisaties veelal een breed werkpakket (en daardoor beperkte tijd) en anderzijds 
beperkte ervaring met de watertoets als procesinstrument.  
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Uiteindelijk is ervoor gekozen om de genoemde selectiecriteria niet strikt te gebruiken 
om het gewenst aantal respondenten mogelijk te maken.  
 
De achtergrond van de respondenten loopt uiteen. Het ervaringsniveau bij provincie, 
waterschap en Rijkswaterstaat oversteeg in vrijwel alle gevallen de score “meer dan 10 
watertoetsen”. Zeker bij waterschappen en provincies worden enkele honderden 
procedures per jaar doorlopen. 
Zoals gesteld is de ervaring met de watertoets van respondenten bij kleinere 
gemeentelijke organisaties beperkt. Dit is direct gekoppeld aan het beperkt aantal 
procedures dat wordt opgestart. 
Voorts wordt opgemerkt dat de respondenten overwegend geneigd waren de vragen te 
beantwoorden vanuit hun ervaring met de watertoets bij concrete bestemmingsplannen 
en artikel 19 WRO procedures. Gezien het grote aantal van dergelijke plannen dat 
jaarlijks in procedure wordt gebracht, voeren deze plannen de boventoon bij uitvoering 
van de watertoets. In voorkomende gevallen is in de interviews ook gevraagd naar de 
opvatting ten aanzien van abstractere en deels niet-wettelijke ruimtelijke plannen zoals 
streekplannen, tracéwetprocedures, reconstructieplannen, landinrichtingsplannen en 
structuurvisies. 
 
 

1.3 Leeswijzer 

De effectiviteitsvraag van de evaluatie wordt beantwoord in hoofdstuk 2. De 
verschillende aspecten van het begrip effectiviteit komen hierbij aan bod. De 
achterliggende organisatorische factoren worden behandeld in hoofdstuk 3. 
De daaropvolgende twee hoofdstukken behandelen we de proceskant van de watertoets 
en de opzet van het instrument. In hoofdstuk 5 wordt ondere andere ook stil gestaan bij 
het begrip kosteneffectiviteit, compensatie en financiering.  
De centrale conclusies van dit deel van de evaluatie staan beschreven in hoofdstuk 6. 
 
In de bijlagen is de achtergrondinformatie bij deze evaluatie opgenomen. Hierbij moet 
gedacht worden aan het interviewschema, de lijst met respondenten en een korte 
samenvatting van de antwoorden per vraag, inclusief illustrerende schema’s en 
diagrammen. 
 
Tot slot wordt opgemerkt dat in deze rapportage de term waterbeheerders wordt 
gebruikt indien het gaat om de beheerdersrol van waterschap, Rijkswaterstaat en 
provincie.  
De term waterschap wordt gehanteerd indien het antwoord primair voortkomt uit deze 
groep respondenten.
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2 OVER DE EFFECTIVITEIT VAN DE WATERTOETS 

2.1 Een globaal landelijk beeld 

2.1.1 De watertoets als geheel bezien 

De effectiviteit van de watertoets wordt afgeleid van de mate waarin water expliciet en 
op evenwichtige wijze in beschouwing wordt genomen bij alle waterhuishoudkundig 
relevante ruimtelijke plannen en besluiten van zowel Rijk, provincies als gemeenten. 

‘Expliciet in beschouwing genomen’ houdt hier in dat het wateraspect bewust en 
gemotiveerd in de besluitvorming over ruimtelijke plannen wordt betrokken. ‘Evenwichtig 
in beschouwing genomen’ refereert aan het relatieve gewicht dat aan de factor water 
wordt toegekend ten opzichte van de andere factoren die bij de besluitvorming over het 
ruimtelijke initiatief worden betrokken. 

Meer dan de helft van de respondenten (zowel waterbeheerders als initiatiefnemers) 
geeft aan dat water momenteel in sterke mate expliciet en evenwichtig wordt 
meegenomen in de ruimtelijke besluitvorming. Gemeenten oordelen op deze vraag het 
meest positief, gevolgd door provincie en waterschap. Rijkswaterstaat oordeelt 
opvallend gematigd.  
De nadere bespreking van het initiële antwoord van respondenten levert een wat minder 
rooskleurig beeld op. Met name het aspect “expliciet” scoort goed. Men is zich over het 
algemeen bewust van het feit dat het waterbelang moet worden meegenomen in de 
besluitvorming, dat daartoe bepaalde stappen moeten worden gezet en producten zoals 
een waterparagraaf moeten worden geleverd. Opmerkelijk is in dit verband dat de 
toetsende rol van de provincie maar een beperkte rol speelt / heeft gespeeld bij het 
bewustzijn van de initiatiefnemers van het bestaan van de watertoets. Het is nauwelijks 
(meer) aan de orde dat door een provinciale procedurele toets –Is er een wateradvies 
opgesteld voor het initiatief? Is er een waterparagraaf?- de gemeente ervaart dat de 
watertoets moet worden gevolgd.  
 
Het aspect “evenwichtig” laat een meer wisselend beeld zien. Aan het waterbelang 
wordt in wisselende mate gewicht toegekend, dit in samenhang met het relatieve belang 
dat de besluitvormer aan andere afwegingsfactoren toedicht. De concurrentie met deze 
andere factoren wordt vooral gevoeld in de meer abstractere plannen. Dit gegeven 
wordt geïllustreerd door uitspraken van sommige respondenten die aangeven dat water 
zwaarder zou moeten meewegen in de besluitvorming, terwijl andere respondenten juist 
aangeven dat het aspect water, naast alle andere ruimtelijke ordeningsaspecten, teveel 
aandacht vergt. De meningen zijn verdeeld.  
 
Het feit dat water in de huidige praktijk expliciet en evenwichtig wordt meegenomen in 
de ruimtelijke planvorming wordt door meer dan driekwart van de respondenten in grote 
tot zeer grote mate toegeschreven aan het instrument watertoets. Waterschappen en 
provincies oordelen bij deze vraag licht positiever dan gemeenten. De dominante opinie 
onder respondenten is dan ook dat het waterbelang explicieter en evenwichtiger wordt 
meegenomen in de huidige planvorming vergeleken met de dan in de periode voor 
2001, waarin de watertoets nog niet was ingevoerd. 
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Uit de gesprekken met respondenten komt ook duidelijk naar voren dat het waterbelang 
zonder de wettelijk verplichte watertoets zeker minder aan de orde zou komen in de 
ruimtelijke besluitvorming dan nu het geval is. Ook juist het feit dat van een wettelijk 
verankering van de watertoets sprake is wordt door de respondenten als cruciaal 
omschreven. Zonder die verankering, zo stellen velen, zou de watertoets niet zo’n vlucht 
hebben genomen.  
Een aantal gemeenten geeft als afwijkende opinie aan, dat het effect van de watertoets 
voor hun specifieke situatie niet veel heeft betekend. Men stelt dan veelal dat zeker voor 
de grootschaliger initiatieven water als een van de omgevingsaspecten al langer 
onderdeel uitmaakte van de integrale planvorming. De verplichting van de watertoets 
betekent voor hen dan ook geen wezenlijke andere inhoudelijk beschouwing van het 
waterbelang, maar voegt uitsluitend procedurele vereisten toe voor de wijze waarop het 
waterbelang in ogenschouw wordt genomen.  
 
Invoering van de watertoets heeft dus een belangrijke bijdrage geleverd aan het 
gewenste doelbereik. Dit laat onverlet dat de extra aandacht voor water ook voorkomt 
uit een aantal andere oorzaken. Door de respondenten worden de volgende aspecten 
genoemd: 
 
- Brede maatschappelijke aandacht voor water inclusief de communicatie in het kader 

van de campagne “Nederland leeft met water”; 
- Aandacht voor water in verschillende beleidsplannen van Rijk, provincie en 

waterschap (KRW, deelstroomgebiedsvisie, Streekplan, reconstructieplan); 
- Aandacht voor water in gemeentelijke omgevingsbeleid (o.a. gemeentelijke 

waterplannen); 
- Structureel contact tussen waterschap en gemeente; 
- Actuele knelpunten in het lokale waterbeheer; 
 

2.1.2 De watertoets ontleed  

Het instrument watertoets bestaat uit een aantal processtappen (zie figuur 1). In de 
evaluatie is nagegaan of de diverse stappen meer of minder bijdragen aan het resultaat 
van het doorlopen van de watertoets. Opvallend gegeven daarbij is het onderscheid 
tussen theorie en praktijk. 
Op hoofdlijn kennen de respondenten een afnemend belang toe aan de 
achtereenvolgende stappen van de watertoets. De initiatieffase wordt door iedereen als 
uitermate belangrijk gekenschetst. Wordt de waterbeheerder daar op adequate wijze 
betrokken, dan is de kans groot dat het waterbelang doorwerkt in de ontwikkelfase en 
vervolgens de besluitvormingsfase. Worden criteria voor water in de initiatieffase 
ingebracht, dan kunnen zij fungeren als onderdeel van een programma van eisen in de 
ontwikkelingsfase. Veelal is het dan ook relatief eenvoudig om die vereisten 
daadwerkelijk te laten doorwerken in het te ontwikkelen plan. Ze hebben een sturende 
werking. Dit in tegenstelling tot een (eerste) inbreng vanuit de waterbeheerder in een 
latere planfase, waarin de criteria meer een reparatief karakter hebben.  
 
Heeft de waterbeheerder in de initiatieffase een inbreng geleverd, en is deze goed 
‘geland’ bij de initiatiefnemer, dan zijn de volgende fasen naar mening van de meeste 
respondenten meer een formaliteit. Met name het advies van de waterbeheerder wordt 
dan gezien als ‘niet meer dan’ een bevestiging van wat in de initiatieffase is 
‘uitonderhandeld’.   
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Toch maken diverse respondenten een opmerking ten aanzien van de beoordelings- 
fase. Zij stellen dat deze fase een belangrijke vangnetfunctie heeft. Niet altijd slaagt de 
waterbeheerder er samen met de initiatiefnemer in een constructieve band op te 
bouwen, waardoor watercriteria doorwerken in de ontwikkel- en adviesfase. En niet altijd 
leidt een dergelijke constructieve band tot een vanuit wateroptiek acceptabel plan. Voor 
die gevallen is en blijft de beoordelingsfase een belangrijke rol vervullen. Overigens 
blijkt uit de evaluatie dat provincies maar in zeer beperkte mate plannen op grond van 
wateraspecten afwijzen. 
 

2.1.3 De watertoets bezien vanuit verschilende perspectieven 

Ter afronding van deze paragraaf wordt kort stil gestaan bij de vraag hoe 
waterbeheerders en initiatiefnemers, met name gemeenten, tegen de huidige praktijk 
van de watertoets aankijken. Op hoofdlijn kan worden gesteld dat de waterbeheerders 
over hun eigen optreden en geleverde producten (criteria, adviezen) tevredener zijn dan 
de gemeenten. Sommige gemeenten geven meer de indruk nog wat te worstelen met 
de inbreng van waterschappen.  
De spiegel van deze situatie is dat de waterbeheerders de afweging over en de 
doorwerking van hun adviezen nog voor verbetering vatbaar achten. Gemeenten zijn 
meer de mening toegedaan dat water in afweging en planvorming in afdoende mate 
doorwerkt. 
Uit deze schetst spreekt het beeld van een gedreven watersector, die het ‘eigen’ belang 
van harte promoot, en die te maken heeft met gemeenten en andere initiatiefnemers die 
meerdere belangen tegenover elkaar moeten afwegen. 
 
 

2.2 Effectiviteit bij afgeronde versus lopende plannen 

Provincies, regionale diensten Rijkswaterstaat, gemeenten en waterschappen zijn het 
erover eens dat de toepassing van de watertoets sinds de introductie ervan aan 
effectiviteit heeft gewonnen. Uit de interviews komt ook naar voren dat in de recentere 
planprocedures de watertoets een effectiever vehikel is dan in de procedures die al 
eerder liepen.  
Op zich is dit een te verwachten uitkomst, zeker indien de constatering op de vroege 
periode van toepassing van de watertoets wordt betrokken. Iedere innovatie heeft 
immers de tijd nodig om ingeburgerd te raken. Bij toespitsing van de vraagstelling op het 
jaar 2005 –Heeft de toepassing vanaf begin 2005 nog aan effectiviteit gewonnen?- 
bleek echter dat ook nu nog winst wordt bereikt in het hanteren van de 
watertoets(procedure). Daarmee wordt het beeld versterkt van een watertoets waarmee 
betrokken partijen nog steeds beter leren omgaan, en waarmee nog steeds nieuwe 
ervaringen worden opgedaan, beoordeeld en verwerkt in verbeterde aanpakken en 
hulpmiddelen. Voor diverse, met name kleinere, gemeenten is het leerproces pas echt 
van start gegaan met de juridische verankering van de watertoets in 2003. Doordat 
kleinere gemeenten relatief weinig plannen in procedure brengen, kost het opdoen van 
ervaring met de watertoets de nodige tijd. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Evaluatie watertoets  9R2546.A0/R001/FDU/AVIP/Nijm 
Definitief rapport - 8 - 25 juli 2005 

 

Onder respondenten lopen de meningen sterk uiteen met betrekking tot de vraag of er 
nog een verbeterslag te maken is na 2005. Veel organisaties hebben in de afgelopen 
jaren een bepaalde werkwijze ontwikkeld voor de inbedding van de watertoets. Het 
overwegende oordeel luidt dat water expliciet en evenwichtig in de integrale 
besluitvorming wordt betrokken. De vraag tijdens de interviewronde of de effectiviteit 
van de watertoets nog kan toenemen werd door de meeste respondenten vertaald naar 
de vraag naar de mogelijkheid van toename van de efficiëntie van het verloop van het 
toetsproces. Hiermee wordt vooral gedoeld op het verder stroomlijnen van de 
werkprocessen. Een aantal waterschappen experimenteert bijvoorbeeld met een 
gebiedsgerichte in plaats van projectgerichte invulling van de watertoets bij de 
zogenaamde “postzegelplannetjes”. 
 
Vast staat wel dat een aantal (recent gefuseerde) waterschappen en provincies recent 
een handreiking of beleidsnotitie voor de watertoets hebben opgesteld, die mogelijk 
leiden tot een grotere effectiviteit. 
Ook wordt door een aantal respondenten opgemerkt dat provincies hun rol als 
beoordelaar geleidelijk aan strikter oppakken, waardoor met verloop van tijd 
verhoudingsgewijs meer goedkeuringen worden onthouden (hoewel dit nog steeds maar 
op redelijk beperkte schaal gebeurt, zoals in paragraaf 2.1.2 wordt gesteld. 
 
 

2.3 Effectiviteitsverschillen bij uiteenlopende planvormen 

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de effectiviteit van de watertoets in 
relatie staat tot de specifieke planvorm waarvoor de toets wordt doorlopen. Hierbij wordt 
direct de constatering noodzakelijk dat respondenten de effectiviteit al snel voor zichzelf 
definiëren als kwaliteit van de output. Met andere woorden, men denkt al snel aan 
concrete watermaatregelen die na de toets in een plan zijn verwerkt, en niet aan 
verschillen in kwaliteit met betrekking tot het afwegings- en besluitvormingsproces over 
het plan (water expliciet en evenwichtig afgewogen)  
Deze denkwijze blijkt niet geheel los te koppelen van de wijze waarop de effectiviteit van 
de watertoets wordt belicht. 
 
Uit de gesprekken met respondenten komt naar voren dat de meeste waterbeheerders 
maar een beperkt scala aan planvormen in de praktijk regelmatig tegenkomen. Dit zijn 
met name bestemmingsplannen en artikel 19 WRO besluiten. Dit staat los van het 
instrument Watertoets, maar is simpelweg gekoppeld aan het verschil in aantal plannen 
per planvorm dat in procedure wordt gebracht. 
Dit maakt het onmogelijk om een vergelijking te trekken tussen de diverse planvormen, 
zoals die in de vragenlijst staan vermeld, die ten grondslag lag aan de interviews (zie 
bijlage 1). Uit de gesprekken komt naar voren dat een tweetal factoren een 
onderscheidende rol spelen bij de mate van effectiviteit van de watertoets. Dit zijn het 
abstractieniveau van ruimtelijke plannen en de ruimtelijke schaal van plannen. 
 
Het abstractieniveau van een ruimtelijk plan wordt vooral door waterschappen 
aangevoerd als discriminerende factor voor de mate waarin water mee weegt in de 
integrale besluitvorming. De argumentatie stoelt hier op de ervaringen dat het op 
bijvoorbeeld streek- en structuurplanniveau vanuit het waterbelang niet tot nauwelijks 
mogelijk is om locatiekeuzen wezenlijk te beïnvloeden.  
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Rond dergelijke vraagstukken speelt in het dichtbebouwde Nederland een dermate 
complex krachtenveld waarin uiteenlopende sectorale belangen om voorrang strijden, 
dat het waterbelang door waterschappen niet als dominant belang kan worden 
gepositioneerd. Daarvoor kunnen de waterschappen in de praktijk onvoldoende kracht 
ontplooien1. Hun handicap daarbij is, zoals respondenten uit de waterschapswereld 
opperen, dat men gewend is om in concrete maatregelen te denken. In een discussie 
die zich in eerste instantie op relatief hoog abstractieniveau beweegt is men geneigd de 
gedachtegang te volgen, dat nadelen van gemaakte locatiekeuzen via mitigerende 
maatregelen kunnen worden verminderd of zelfs weggenomen. In de concretere 
planningsfasen, zoals de nadere invulling via bestemmingsplannen, kunnen die 
maatregelen vervolgens worden toegepast. 
Wordt deze situatie vertaald naar ‘expliciet en evenwichtig betrekken van water in de 
integrale besluitvorming’, dan is de constatering dat op abstracter planniveau water 
weliswaar expliciet wordt afgewogen, maar dat de balans in de afweging doorslaat in de 
richting van andere belangen. Op concreter planniveau daarentegen, zien de 
respondenten een situatie waarin water ook weer expliciet wordt afgewogen en dat het 
waterbelang zwaarder weegt; er worden immers afspraken gemaakt over concrete 
maatregelen.  
 
De schaal van ruimtelijke initiatieven bepaalt naar de mening van de waterbeheerders 
ook de mate waarin water expliciet en evenwichtig wordt afgewogen. Hiervoor worden 
twee argumenten aangevoerd.  
Kleinschalige trajecten lopen het risico dat de noodzaak van de watertoets (in eerste 
instantie) ‘over het hoofd wordt gezien’. De waterbeheerder wordt daardoor pas relatief 
laat betrokken in het planproces. Dat maakt het moeilijker om wateraspecten op 
adequate wijze in de besluitvorming in te bedden. Een aanvullende moeilijkheid om een 
goed toetsproces gestalte te geven is de dikwijls minder planmatige en gestructureerde 
aanpak van kleinschaliger planprocessen. Dit werkt direct door naar de mogelijkheid tot 
een gestructureerd proces van de watertoets.  
 
Diverse respondenten geven tijdens de interviews bijzondere aandacht aan de positie 
van artikel 19.1 en 19.2 plannen. Hierbij wordt opgemerkt dat niet alle artikel 19-
procedures over één kam geschoren kunnen worden, aangezien via dit soort 
vrijstellingsprocedures redelijk omvangrijke projecten gerealiseerd kunnen worden. Men 
vestigt vooral de aandacht op het grote(re) aantal procedures gekoppeld aan het 
gegeven dat de hoofdmoot daarvan toch kleinere plannen omvat. Omdat deze plannen 
doorgaans weinig ruimte bieden om watermaatregelen op te nemen, krijgen de 
toetstrajecten een wat formeel en bureaucratisch gehalte: “Weer zo’n pro-forma 
toetsprocedure”. Men signaleert dan ook het risico van watertoetsmoeheid.  
 
 

                                                   
1  Hoewel sommige waterschappen twijfelen aan de daadwerkelijke doorwerking van water in 
locatiekeuzen, water is hun inziens in ieder geval niet leidend of sturend in de afweging, geven andere 
waterschappen aan voor deze plannen wel een modus gevonden te hebben. Dit voedt de in de 
interviews verkondigde opvatting dat juist bij deze plannen de effectiviteit van de watertoets sterk 
gekoppeld is aan persoonlijke kwaliteiten van vertegenwoordigers van waterbeheerders. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Evaluatie watertoets  9R2546.A0/R001/FDU/AVIP/Nijm 
Definitief rapport - 10 - 25 juli 2005 

 

2.4 Effectiviteitsverschillen ten aanzien van verschillende waterhuishoudkundige 
aspecten 

Bij de bevraging over het onderwerp effectiviteitsverschillen rond de diverse 
waterhuishoudkundige aspecten bleek opnieuw dat respondenten de neiging hebben 
snel door te schieten naar de realisatiegraad van water in de uiteindelijke plannen. Dus 
naar de kwaliteit van de output in plaats van de kwaliteit van het afwegingsproces. Er is 
daarom nadrukkelijk onder de aandacht gebracht dat het onderwerp de wijze en 
mogelijkheid is van het op de agenda krijgen van de diverse wateraspecten.  
Dit in ogenschouw nemende geven de respondenten een overwegend eensluidend 
beeld van de verschillende waterhuishoudkundige aspecten die expliciet en evenwichtig 
worden meegenomen in de ruimtelijke planvorming. De nadruk in de integrale afweging 
rond ruimtelijke plannen ligt sterk op de aspecten die een relatie hebben met 
waterkwantiteit, zoals waterberging en retentie, wateroverlast en riolering. Het 
voorkomen van wateroverlast heeft expliciet en impliciet klaarblijkelijk de hoogste 
prioriteit bij waterschappen en het grootste draagvlak bij gemeenten. Bijkomend 
argument is de evidente ruimtelijke relevantie van regionale en stedelijke 
waterbergingslocaties. Het aspect grondwater neemt ook een belangrijke plek in bij de 
inhoudelijke watertoetsdiscussie. Het gaat dan primair om het voorkomen van 
toekomstige grondwateroverlast en het tegengaan van verdroging. 
 
Waterkwaliteit (zowel grondwater als oppervlaktewater) is een onderwerp dat in 
wisselende mate terugkomt in de watertoets. De overige aspecten zoals 
watervoorziening en volksgezondheid werken geheel niet door via de watertoets. Voor 
de beperkte doorwerking van de niet-kwantitatieve aspecten worden uiteenlopende 
redenen gegeven. Een enkel waterschap geeft aan dat dit een expliciete keus is omdat 
genoemde aspecten meestal minder (ruimtelijke) relevant zijn, andere waterschappen 
worstelen met de concrete en ruimtelijk relevante doorvertaling van de 
beleidsdoelstellingen op het gebied van bijvoorbeeld waterkwaliteit.  
 
 

2.5 Het wateradvies: kwaliteit van invloed op de effectiviteit van de watertoets? 

2.5.1 Watercriteria: over maatwerk en prioriteitstelling 

De criteria die de waterbeheerder in de initiatieffase aan de initiatiefnemer verstrekt zijn, 
conform het model van de watertoets zoals beschreven in de handreiking Watertoets 2, 
een belangrijke bepalende factor voor de uiteindelijke incorporatie van water in de 
ruimtelijke planvorming. De criteria zijn hét sturende element bij uitstek in het proces van 
de watertoets. De éénduidigheid en bruikbaarheid van de criteria zijn in belangrijke mate 
van invloed op de uiteindelijke doorwerking van water in het betreffende ruimtelijke plan. 
Interessant is dan ook in eerste instantie om te weten hoe waterbeheerders met deze 
criteria omgaan. 
 
Waterbeheerders geven aan dat zij gebruik maken van de mogelijkheid om criteria te 
verstrekken voorafgaand aan het geven van het wateradvies op het conceptplan. De 
mate waarin deze criteria ook daadwerkelijk vroegtijdig (i.c voorafgaand aan het 
wateradvies) worden verstrekt verschilt in de praktijk.  
De waterbeheerders geven aan dat voor de grotere bestemmingsplannen, zoveel 
mogelijk wordt getracht om voorafgaand aan het wateradvies criteria te verstrekken.  
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Bij kleinere plannen wordt meestal teruggevallen op een set van generieke 
aandachtspunten en criteria. 
 
De wijze waarop deze criteria worden opgesteld loopt uiteen.Voor de bovenvermelde 
grotere bestemmingsplannen worden over het algemeen gebiedsspecifieke criteria 
opgesteld, zodat van maatwerk sprake is. De verschillende instrumenten van de 
waterbeheerder, zoals waterkansenkaarten, bieden hiertoe de basis. De criteria zijn 
hierdoor specifiek voor het plangebied en de bijbehorende waterhuishoudkundige 
kenmerken en sluiten aan bij de gebiedsspecifieke waterhuishoudkundige doelstellingen 
van de waterbeheerder.  
Bij kleinere initiatieven wordt vaker een standaardmatige set van criteria aangereikt. 
Deze aanpak achten veel waterbeheerders noodzaak, omdat zij efficiënt met de bij hen 
aanwezige expertise en capaciteit om moeten gaan. Het beeld dat uit de interviewronde 
ontstaat is dan ook het beeld dat maatwerk en de daartoe te leveren personele 
inspanningen door de waterbeheerder wordt geleverd bij die planvormen die grotere 
ingrepen omvatten. Door water adequaat in die plannen te verwerken valt de grootste 
winst voor het waterbeheer te realiseren. Kortom, waterbeheerders hebben oog voor het 
rendement op de door hen te leveren inspanningen.  
Vanwege de teruggetrokken rol van de provincie als waterbeheerder overheerst bij het 
watertoetsproces de inbreng van het waterschap. De criteria van het waterschap 
moeten vanzelfsprekend wel passen binnen de provinciale kaders. 
Een aantal provincies geeft aan dat de criteria in haar waterhuishoudingsplan zijn 
opgenomen. Deze standaardmatige criteria zijn het vertrekpunt voor het vervolgens 
specificeren van planspecifieke criteria door de waterschappen en worden in sommige 
gevallen gebruikt bij de plantoetsing door de provincie. 
 
De constatering luidt dat criteria niet altijd zijn gebaseerd op maatwerk. Op dit punt 
geven respondenten dan ook inderdaad aan dat een verbeteringsslag is te maken. Uit 
de respons van de geïnterviewde personen die werkzaam zijn bij gemeenten komt naar 
voren dat zij duidelijk minder te spreken zijn over de mate waarin waterbeheerders 
maatwerk leveren dan de waterbeheerders zelf. Een verklaring hiervoor kan zijn dat het 
lagere expertiseniveau binnen gemeentelijke organisaties op het vlak van waterbeheer 
ertoe leidt dat men de aangereikte criteria minder kan duiden, wat vervolgens leidt tot 
een lagere waardering van die criteria. Ook kan het zijn dat de waterbeheerders vanuit 
hun afgewogen inzet op de voor water belangrijker plannen een positiever beeld hebben 
over hun eigen prestaties. 
 
In tweede instantie is de vraag van belang of waterbeheerders prioriteiten stellen ten 
aanzien van de door hen versterkte criteria. Uit de respons komt het overwegende beeld 
naar voren dat van een prioriteitstelling binnen de criteria maar mondjesmaat sprake is. 
Hierbij speelt ook de expliciete en impliciete focus op de meer kwantitatieve 
onderwerpen. Een aantal waterschappen geeft aan dat dit opgevat kan worden als een 
impliciete prioriteitsstelling. 
Ook hier zijn de waterschappen duidelijk meer te spreken over hun eigen prestaties dan 
dat de gemeenten dat zijn. Deels zijn waterschappen dat ook wel met de gemeenten 
eens. Diverse waterschappen geven aan dat het opstellen van criteria aansluitend bij 
het betreffende planniveau en aansluitend bij de inhoudelijke insteek van het initiatief 
beter kan.  



 
 
 
 
 
 
 

Evaluatie watertoets  9R2546.A0/R001/FDU/AVIP/Nijm 
Definitief rapport - 12 - 25 juli 2005 

 

Vermeldenswaardig tenslotte is de notie die een enkel waterschap meegaf. Daarin werd 
gesteld dat het aangeven van prioriteiten tussen de criteria niet per sé productief is. De 
criteria die geen prioriteit hebben zouden door initiatiefnemers prompt als irrelevant 
terzijde worden geschoven.  
 

2.5.2 De kwaliteit van het wateradvies 

De kwaliteit van het wateradvies sec wordt ondanks de titel van deze paragraaf niet 
zozeer aan de orde gesteld. De aandacht gaat uit naar de kwaliteit van de watercriteria, 
als voorbode van het later volgende wateradvies. De sturende kracht van de criteria is te 
herleiden tot de mate waarin de criteria ruimtelijk relevant zijn en tot de motivatie van die 
criteria door de waterbeheerder.  
 
Een eerste constatering die uit de interviews is af te leiden is dat waterbeheerders en 
ruimtelijk ordenaars van gemeenten (nog steeds) een andere taal spreken. Deze 
constatering wordt verzacht door de treffende en herkenbare opmerking uit één van de 
interviews dat “Ze deze taal wel zo duidelijk spreken dat ze elkaar verstaan”. Er kan 
overigens ook niet gesproken worden over één taal voor ruimtelijke ordenaars. Blijft de 
constatering dat aan een versterking van het onderlinge begrip nog kan worden 
gewerkt. 
 
De respondenten geven aan dat de ruimtelijke relevantie van de watercriteria nog wel 
eens tegenvalt, daarbij rekening houdend met het feit dat niet ieder criterium ook 
ruimtelijk relevant kan zijn. In bijvoorbeeld de provincie Gelderland is het gebrek aan 
ruimtelijke relevantie van criteria vroegtijdig onderkend. Hierop is gereageerd door in 
samenwerking met waterschappen na te gaan hoe de criteria in een zo concreet 
mogelijke vorm konden worden gegoten.  
De waterbeheerders zelf geven aan nog geen klachten te hebben ontvangen over de 
kwaliteit van de watercriteria. Dit kan worden opgevat als een indicatie dat 
initiatiefnemers ook daadwerkelijk tevreden zijn maar zekerheid daarover is er niet. 
 
De teneur van de respons is dat over het algemeen met name de toelichting cq de 
motivatie bij criteria meer dient te worden aangezet. Teveel is nog sprake van een set 
van feitelijke criteria die bij niet-deskundigen vragen oproepen. Vragen die niet 
motiveren om als initiatiefnemer ‘zo maar’ aan de slag te gaan met die criteria. Kortom, 
de noodzaak om criteria beter te motiveren zo niet te ‘verkopen’’ wordt gevoeld.  
 
 

2.6 De waterparagraaf: maat voor effectiviteit van de watertoets? 

Respondenten is gevraagd een oordeel te geven over de kwaliteit van de 
waterparagraaf als sluitstuk van het watertoetsproces. Met name gemeentelijke 
initiatiefnemers reageerden in eerste instantie positief over hun eigen waterparagraaf, 
refererend aan de expliciete plek die de inhoudelijke aandachtspunten op het gebied 
van water in het uiteindelijke plan hebben gekregen. 
 
Doorvragend op de onderwerpen die een plek krijgen in de waterparagraaf, geven veel 
gemeentelijke respondenten aan dat de genoemde onderwerpen in de Handreiking 
Watertoets maar in beperkte mate worden uitgewerkt. Veelal ligt de nadruk op de 
inhoudelijke wateraspecten van het plan.  
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Een toelichting op het doorlopen proces, een motiviatie van keuzes en de wijze waarop 
compensatie en financiering is geregeld, maakt bij veel initiatiefnemers geen standaard 
onderdeel uit van de waterparagraaf. In kleinere plannen is de waterparagraaf veelal 
niet meer dan een bewerking van het uitgebrachte wateradvies.  
  
De waterbeheerders en ook de provincie in haar rol als beoordelaar signaleren deze 
tekortkomingen ook. Daarbij geven zij tevens aan dat de doorwerking van water (in 
concreto het vastleggen van afspraken) niet alleen dient te gebeuren in de 
waterparagraaf maar ook zijn doorwerking dient te hebben op de plankaart, de 
toelichting en de voorschriften. Op dit vlak is nog een aanzienlijke slag te maken, zo 
geven veel respondenten aan. Deze tekortkomingen hebben in een enkel geval reeds 
geleid tot onthouding van goedkeuring. Provinciale planbeoordelaars geven aan dit 
specifieke onderdeel van de watertoets met toenemende aandacht te beschouwen.  
 
Ten aanzien van de waterparagraaf ontstaat uit de interviews het beeld dat 
respondenten overwegend tevreden zijn over de wijze waarop de watertoets wordt 
geïmplementeerd, maar dat de onderliggende afwegingen en keuzes niet in alle 
gevallen expliciet uit de waterparagraaf of het desbetreffende plan blijkt. 
Een beoordeling van de effectiviteit op basis van alleen de waterparagraaf zou dan ook 
geen recht doen aan het doorlopen proces en de expliciete en in mindere mate 
evenwichtige rol die water in de planvorming heeft gespeeld. 
 
 

2.7 Positie waterbelang in integrale afweging 

Eerder in de rapportage werd al gesteld dat ten aanzien van het doelbereik kan worden 
gesteld dat water sinds de invoering van de watertoets via een expliciete afweging in de 
ruimtelijke planvorming wordt betrokken. Respondenten zijn minder positief over de 
mate van evenwichtige afweging. Met name bij de meer abstractere plannen geven 
vooral waterschapsrespondenten aan het gevoel te hebben dat het waterbelang 
ondergeschikt is aan economische en andere maatschappelijke (o.a opheffen 
woningnood) belangen. Bij dergelijke plannen uit zich vrij snel de eerder gesignaleerde 
neiging van waterschappen om pro-actief mee te denken in mitigerende oplossingen. 
 
De principiële vraag doet zich hierbij voor of een evenwichtige afweging van 
uiteenlopende belangen, waarvan water er een is, zich in dergelijke abstracte plannen 
zou moeten vertalen in een alternatieve locatiekeuze en de vraag of de keus voor 
mitigatie en compensatie afbreuk doet aan het karakter en effectiviteit van de 
watertoets. 
Hierbij speelt tevens het feit dat het begrip evenwichtigheid niet gedefinieerd is op grond 
van een algemeen aanvaarde prioriteringslijst voor maatschappelijke belangen. Mede 
op grond van de verschillende evaluatievragen die betrekking hebben op dit onderwerp 
ontstaat daarmee het beeld dat op het niveau van abstracte ruimtelijke planvorming de 
waterbeheerder het waterbelang moet verdedigen in een buitengewoon complex, 
politiek gevoelig, onderhandelingsveld. Het zeker stellen van mitigerende maatregelen is 
in deze arena klaarblijkelijk voor veel waterbeheerders een waardevol onderhandelings- 
resultaat. 
  
Mede door het weinig afgekaderde begrip “evenwichtig” moet hierbij beseft worden dat 
de beantwoording van de desbetreffende evaluatievragen vooral gestoeld is op 
gevoelens en persoonlijke voorkeuren.  
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Bovenstaand is in lijn met de constatering van veel respondenten dat de 
waterbeheerder in zeer beperkte mate gebruik maakt van de mogelijkheden tot 
inspraak, formeel bezwaar of de gang naar de Raad van State indien hij niet tevreden is 
over de wijze waarop water een plek heeft gekregen in de integrale belangenafweging. 
Daarbij wordt door een aantal waterschapsrespondenten opgemerkt dat inzet van deze 
instrumenten een dusdanige hypotheek op de onderlinge relaties kunnen leggen, dat bij 
nieuwe initiatieven waarbij men elkaar weer treft dit overleg en onderhandelingsproces 
aanmerkelijk stroever zou kunnen verlopen. 
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3 ORGANISATIE VAN DE WATERTOETS 

3.1 Organisatorische inbedding  

Bij de implementatie van de watertoets in de dagelijkse beroepspraktijk is gebruik 
gemaakt van de flexibiliteit die het instrument biedt. De verschillende organisaties 
kiezen vanuit hun specifieke rol en eigen organisatorische kaders elk hun eigen 
werkwijze. Uit de interviews blijken parallellen maar ook verschillen. 
 
Provincie 
Bij het merendeel van de provincies is de watertoets geïntegreerd in de algemene 
planbeoordeling. De ruimtelijke plannen die voor goedkeuring worden voorgelegd aan 
de provincie komen veelal binnen bij de afdeling ruimtelijke ordening. Vanuit deze 
afdeling worden de verschillende inhoudelijke disciplines binnen de provincie 
geraadpleegd. De beoordeling in het kader van de watertoets vindt meestal plaatst door 
de afdeling water. Sommige provincies beoordelen alleen de procesaspecten van de 
watertoets, andere provincies verdiepen zich ook in de inhoudelijke aspecten. Over het 
algemeen leunt de provincie sterk op het inhoudelijke advies van het desbetreffende 
waterschap. 
 
Over het algemeen is er binnen de provincie één specifieke watertoetscoördinator 
aangesteld. Vanuit deze functie wordt zowel de interne als de externe communicatie 
gestuurd. De werkprocessen rondom de watertoets maken onderdeel uit van de strakke 
procedures rondom ruimtelijke planbeoordeling en zijn expliciet vastgelegd. 
 
Waterschap 
Ook binnen de waterschappen is een organisatievorm gevonden waarbinnen de 
watertoets (en aanverwante doelstellingen) op efficiënte wijze kan worden ingevuld. De 
recente fusie van een aantal waterschappen heeft er toe geleid dat: 
- de gefuseerde waterschappen nog werken aan een nieuwe geïntegreerde 

werkwijze; 
- de meeste waterschappen hun beheersgebied hebben opgedeeld in districten. 
 
In sommige gevallen verloopt de watertoets primair via de medewerkers van de 
districten. Zij fungeren als centraal contactpersoon (plantoetsers of accountmanagers 
genoemd) voor de inliggende gemeenten. Via deze contacten verloopt de uitvoering van 
de watertoets maar ook de discussie over andere wateraspecten (bijvoorbeeld 
gemeentelijke waterplannen). Indien waterschappen voor deze werkwijze hebben 
gekozen beschikt de organisatie meestal ook over een centrale coördinator. Deze 
draagt zorg voor de interne afstemming tussen de districten en de plantoetsers en de 
implementatie van nieuwe ontwikkelingen. 
 
Andere waterschappen kiezen er heel bewust voor om de uitvoering van de watertoets 
te centraliseren. In dat geval komen alle plannen binnen op één centraal punt en wordt 
de watertoets uitgevoerd door een aantal beleidsmedewerkers die binnen de organisatie 
op zoek gaan naar gebiedsspecifieke informatie. 
De werkprocessen behorend bij bovenstaande organisatievorm zijn in meer of mindere 
mate vastgelegd in protocollen.  
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Er vindt slechts in beperkte mate terugkoppeling met het bestuur plaats over het 
algemene verloop van de watertoets. In een aantal gevallen komt de ambtelijke inzet 
wel terug in de periodieke voortgangsrapportages. Bij knelpuntprojecten wordt indien 
nodig het bestuur wel expliciet geïnformeerd. 
 
Uit de interviews blijkt voorts dat een aantal waterbeheerders actief op zoek is naar 
organisatievormen waarmee de watertoets efficiënter kan worden uitgevoerd. 
Verschillende initiatieven zijn genoemd: 
- In de provincie Limburg is een centraal watertoetsloket geopend dat dient als 

centrale ingang voor initiatiefnemers; 
- Een aantal waterschappen verkent de mogelijkheden tot het sluiten van 

gebiedsgerichte prestatieafspraken met gemeente, waardoor niet elk afzonderlijk 
(postzegel-)plan beschouwd hoeft te worden; 

- Waterschap Hunze en Aa’s gaat watertoetsen digitaal afhandelen. Op haar website 
is een besloten domein gecreëerd waarop gemeenten (eventueel ook provincies 
met enkel read-only rechten) kunnen inloggen. Ze kunnen dan in één oogopslag 
zien wat de vereisten zijn van het waterschap en welke informatie er benodigd / 
voorhanden is.  

 
Hierbij wordt opgemerkt dat deze ontwikkelingen primair uit efficiëntie-overwegingen zijn 
ingegeven en niet vanuit onvrede over de effectiviteit van het Watertoetsinstrument of 
een gebrek aan een expliciete en evenwichtige doorvertaling van water in de ruimtelijke 
ordening. 
 
Regionale dienst Rijkswaterstaat 
De organisatie van de watertoets binnen de regionale diensten van Rijkswaterstaat 
(RWS) is gekoppeld aan de dubbele rol (waterbeheerder en initiatiefnemer) die zij 
vervult. De werkwijze is overwegend vastgelegd in handleidingen en protocollen. 
 
Elke regionale dienst heeft haar eigen watertoetscoördinator. Naast de algemene 
coördinatie vervult deze persoon ook de inbreng van RWS als waterbeheerder.  
De uitvoering van de watertoets bij projecten waarvan RWS de initiatiefnemer is, is 
ingebed in de reguliere projectstructuur. De afzonderlijke projectleiders zijn hiervoor 
verantwoordelijk. Zij maken daarbij gebruik van de kennis van eigen medewerkers en de 
specialistische diensten. 
 
Gemeente 
In het kader van voorliggende evaluatie zijn gemeenten met uiteenlopende 
eigenschappen geïnterviewd. Hierdoor ontstaat ook een sterk wisselend beeld van de 
wijze waarop de organisatie van de watertoets bij gemeenten is vormgegeven. Over het 
algemeen kan worden geconcludeerd dat: 
- gemeenten pragmatisch werken en de werkwijze rondom de watertoets niet 

vastleggen in procesbeschrijvingen of werkprotocollen; 
- gemeentelijke projectleiders verantwoordelijk zijn voor het goed doorlopen van het 

planvormingsproces en vanuit die opgave ook invulling dienen te geven aan de 
watertoets; 

- de inhoudelijke invulling van de watertoets meestal verloopt via een medewerker 
water & riolering die in overleg treedt met het waterschap en vorm en inhoud geeft 
aan het watertoetsproces; 

- er wisselend wordt gedacht over het moment in de planvorming waarop gestart 
moet worden met de watertoets. 
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Uit de bovenstaande schets van de wijze waarop de diverse waterbeheerders  en 
gemeenten zich hebben georganiseerd, blijkt dat de waterbeheerders (vooral 
waterschappen) expliciete organisatorische structuren hebben ontwikkeld om effectief 
en efficiënt met de toets om te gaan. Daarnaast zijn zij actief op zoek naar verdere 
mogelijkheden om hun werkzaamheden rond de watertoets te optimaliseren.  
Gemeenten zijn niet op een soortgelijke wijze met de watertoets bezig. Voor hen is de 
toets nadrukkelijk één van de ‘hordes’ die te nemen is bij planontwikkeling. Bij hen staat 
het hierdoor ook lang niet altijd op het netvlies de waterbeheerder in de initiatieffase van 
planvorming te betrekken. Dikwijls vindt de consultatie van de waterbeheerder pas 
plaats als een planontwerp in een ver gevorderd stadium is of al in concept gereed is; 
het moment waarop in ruimtelijke planprocedures het artikel 10 BRO overleg is 
ingepland.  
Deze constatering geeft dus duidelijk het verschil tussen theorie en praktijk aan. In 
paragraaf 2.1.2 en 4.2 geven respondenten immers aan dat de effectiviteit van het 
watertoets het meest gediend is met een goed doorlopen initiatieffase. In de praktijk 
blijkt hier, om uiteenlopende redenen nog wel eens van afgeweken te worden. 
 
De effectiviteit van de watertoets –zoals gedefinieerd in het evaluatiekader- wordt in 
beginsel echter niet nadelig beïnvloed door deze situatie. Het is weliswaar zo dat de 
waterbeheerder geconfronteerd wordt met een concreet plan en daarmee reactief 
handelt. In de praktijk, zo stellen veel respondenten biedt deze situatie het voordeel dat 
aan de hand van een concreet stuk watercriteria kunnen worden besproken, wat de 
materie ‘levend maakt’.  
Nadeel is dat het naar het voorliggende plan toe ‘passen en meten’ wordt om de 
watercriteria in het plan te laten doorwerken. Duidelijk is dat een dergelijk reparatief 
handelen de efficiëntie van het proces watertoets nadelig beïnvloedt. Ook kan dit 
passen en meten op dermate grote barrières stuiten, dat aan bepaalde watercriteria niet 
of nauwelijks meer tegemoet kan worden gekomen. Het uiteindelijke plan scoort dan 
lager op de inhoudelijke wateraspecten. De evenwichtige en expliciete afweging van het 
waterbelang in de integrale besluitvorming over het ruimtelijk initiatief wordt echter niet 
wezenlijk nadelig beïnvloed.  
Hierbij wordt opgemerkt dat deze werkwijze vooral bij concrete bestemmingsplannen en 
artikel 19 procedures niet tot aantasting van de effectiviteit leidt. 
 
Aangenomen mag worden dat reparatief handelen in de meer abstracte plannen 
moeilijker is, waardoor teruggevallen moet worden op mitigerende maatregelen bij 
concrete uitwerking van het plan. De evaluatie heeft zich niet primair gericht op deze 
inhoudelijke aspecten, waardoor hierover geen uitspraken gedaan kunnen worden. 
 
 

3.2 Onderlinge relaties tussen verschillende organisaties 

De interactie tussen de verschillende, bij de watertoets betrokken, organisaties is het 
grootst tussen gemeente en waterschap. De intensiteit van de onderlinge relatie wordt 
gevisualiseerd in de navolgende figuur. 
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Figuur 2: De intensiteit van relaties tussen verschillende organisaties 

 
 
De meeste waterschappen streven naar een structureel periodiek overleg met 
gemeenten. Deze wens tot intensivering van het onderling contact, als aanzet naar een 
verbeterde procedurele samenwerking, komt niet alleen voort uit de invoering van de 
watertoets. Waterschap en gemeenten vinden elkaar ook in het operationeel 
waterbeheer in de bebouwde omgeving. De noodzaak om samen op te trekken is in de 
afgelopen jaren gegroeid. Hierdoor is de stap naar een structureel watertoetsoverleg 
ook makkelijk gezet. 
 
Uit de interviews ontstaat het beeld dat door een structureel overleg het belang van de 
formele kant van de watertoets vervaagt en wordt vervangen door een hecht en 
adequaat functionerend netwerk tussen organisaties en personen werkzaam binnen die 
organisaties. Goede intermenselijke contacten, gekoppeld aan een gevoel van “we 
moeten er samen uit komen” als basis voor de watertoets. Met name bij gemeenten die 
een eigen beleidsambitie op watergebied hebben gedefinieerd, bijvoorbeeld in een 
gemeentelijk waterplan, verwerven zich een plaats in een dergelijk netwerk. 
Ook kan uit de interviews worden afgeleid dat bij het ontbreken van structureel contact 
de kans op een mindere effectieve invulling van de watertoets toeneemt. 
 
Als onderdeel van het structurele contact met gemeenten vindt er in veel gevallen een 
jaarlijks bestuurlijk overleg plaats. Dit overleg staat niet alleen in het teken van de 
watertoets maar ook van actuele ontwikkelingen op watergebied. De indruk bestaat dat 
door dit overleg ook op bestuurlijk niveau binnen de gemeente het draagvlak voor een 
expliciete en evenwichtige afweging van het wateraspect is toegenomen. 
 
De band die Rijkswaterstaat als waterbeheerder onderhoudt met andere 
waterbeheerders is beperkt. Sommige waterschappen beschouwen Rijkswaterstaat dan 
ook niet als zodanig. In de meeste regio’s in het land vindt wel van tijd tot tijd een 
generiek afstemmingoverleg rondom de watertoets plaatst. In goed overleg tussen de 
partijen is besloten om niet tot een gezamenlijk wateradvies over te gaan. Dit zou in de 
praktijk tot teveel organisatorische problemen leiden.  
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Het feit dat de verschillende waterbeheerders elk hun eigen advies schrijven wordt door 
de initiatiefnemer (i.c. de gemeente) niet als pijnpunt gesignaleerd. 
Rijkswaterstaat staat als initiatiefnemer ook in contact met de waterschappen. Het feit 
dat ze in dat geval met meerdere waterschappen van doen heeft, die elk op een eigen 
manier omgaan met de watertoets, wordt als licht negatief punt genoemd. 
 
In veel provincies is de werkafspraak gemaakt dat het waterschap ook 
grondwateraspecten meeneemt in haar advisering rondom de watertoets. Dit betekent 
dat de rol van de provincie als grondwaterbeheerder in het watertoetsproces in beperkte 
mate wordt ingevuld. 
Uit de interviews ontstaat een beeld dat gemeenten en provincie elkaar eigenlijk niet 
kennen in het kader van de watertoets. Deels kan dit verklaard worden uit de 
achtergrond van de respondenten (veelal sectoraal georiënteerde watermensen). Vast 
staat dat het beeld van elkaars werk beperkt is.  Dit moet tevens beschouwd worden in 
het licht van bovenstaande taakverdeling tussen waterschap en provincie. In de 
dagelijkse watertoetspraktijk treedt de provincie vooral op als planbeoordelaar. Deze 
beoordeling verloopt volgens formele procedures waardoor er door de gemeentelijke 
respondenten een duidelijke afstand wordt gevoeld. Hierdoor leeft bij een enkele 
gemeente onbegrip over de wijze van planbeoordeling.  
De pragmatische werkwijze die gevolgd wordt met het waterschap leidt in sommige 
gevallen tot procedurele problemen bij de provincie. 
 
 

3.3 Beschikbaarheid basismateriaal 

De waterschappen hebben de verschillende beleidsstukken veelal geïntegreerd tot een 
specifieke watertoetsnotitie waarin de expliciete beleidsdoelstellingen en uitgangspunten 
staan opgenomen die in het kader van de watertoets ingebracht worden. Door deze 
doorvertaling wordt over het algemeen geconcludeerd dat het beleid op orde is. Een 
aantal respondenten geeft aan dat de in ontwikkeling zijnde kaders voor regionale 
waterberging en GGOR een wenselijke aanvulling zijn. 
 
Ook de watersysteeminformatie is overwegend op orde, waarbij een aantal 
waterschappen wel opmerkt dat ze nog gebruik moeten maken van gedateerde 
grondwaterstandgegevens. Een enkele respondent merkt ook op dat juist informatie in 
de bebouwde omgeving ontbreekt. 
Een aanzienlijk aantal waterschappen heeft de beschikbare informatie gebundeld in 
(digitale) waterkansenkaarten waardoor de informatie makkelijk ontsloten kan worden. 
 
Naast de inhoudelijke functie vervullen bovengenoemde producten ook een duidelijke 
afstemmingsfunctie. De aggregatie van informatie vormt een belangrijke waarborg voor 
een consistente en persoonsonafhankelijke invulling van de watertoets. 
 
Opvallend hierin is de constatering van een aantal respondenten dat het beperkte 
doelbereik van een aantal wateraspecten veroorzaakt wordt door een enigszins 
moeizame ruimtelijke doorvertaling hiervan. Klaarblijkelijk leidt deze conclusie bij 
waterbeheerders niet tot aanscherping van de eigen handreikingen, notities en 
informatie.  
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De provincie geeft aan dat de eigen beleidsplannen afdoende houvast bieden voor de 
toetsende rol binnen de watertoets. Hierbij wordt door een aantal provincies opgemerkt 
dat het beleidskader niet bij alle plantoetsers in volle omvang bekend is.  
Inhoudelijke watersysteeminformatie (grondwatergegevens e.d.) wordt zelden gebruikt. 
Dit is gekoppeld aan de rol die de provincie in het watertoetsproces kiest en het daaraan 
verbonden feit dat zij vooral toetst op beleidsmatige consistentie en de wijze waarop het 
proces is verlopen. 
 
 

3.4 Tijdsbesteding voor het doorlopen van de watertoets  

De tijdsbesteding die de watertoets met zich mee brengt varieert sterk per organisatie. 
Uit de interviews ontstaat het volgende globale beeld: 
 
- Gemeente  : ¼ tot 1 fte 
- Waterschap : 1 tot 5 fte 
- Rijkswaterstaat  : 1 tot 2 fte 
- Provincie  :  circa 1 fte met uitschieters naar boven en beneden 
 
Deze tijdsbesteding is voor het overgrote deel toe te schrijven aan de invoering van de 
watertoets. Waterschappen merken hierbij op dat de implementatie wel is gekoppeld 
aan de eigen doelstelling om meer aandacht te besteden aan relatiebeheer. 
 
Gemeenten besteden relatief weinig tijd aan de watertoets. In kleinere gemeenten, die 
weinig ruimtelijke plannen in procedure brengen, blijft de tijdsbesteding beperkt tot een 
aantal overlegmomenten en de verantwoording in een waterparagraaf. De meeste tijd 
wordt besteed aan concrete bestemmingsplannen en de daarbij behorende 
doorvertaling van water in het ruimtelijk plan. Artikel 19-procedures (in concreto de 
postzegelplannetjes) vergen per procedure niet zo veel tijd, maar gezien het grote 
aantal is de totale tijdsbesteding aanzienlijk. 
Een aantal respondenten (met name grotere gemeenten) geeft aan dat de inbreng van 
water in niet-wettelijke plannen zoals structuurvisies veel tijd vergt aangezien voor 
dergelijke plannen veel overleg nodig is. 
 
Waterschappen besteden veel tijd aan de watertoets. Met name de grotere 
waterschappen, die hun beheersgebied hebben opgedeeld in districten, hebben een 
aanzienlijk aantal plantoetsers in dienst.  
Vanwege de bulk gaat een belangrijk deel van de tijd op aan artikel 19 procedures. Een 
aantal waterschappen verkent reeds mogelijkheden om dit efficiënter te laten verlopen. 
Waterschappen delen de opvatting van gemeenten dat grotere bestemmingsplannen 
veel overleg vergen. 
 
Provincies besteden relatief weinig tijd aan de watertoets. De nadruk ligt op de 
beoordeling van bestemmingsplannen en artikel 19 procedures. 
 
De tijdsbesteding van Rijkswaterstaat is verdeeld over beide rollen (initiatiefnemer en 
waterbeheerder).  
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Naast de personele kosten worden door de respondenten ook de volgende kosten 
genoemd: 
- Inhuur extern adviesbureau 
- Onderzoekskosten 
- Opstellen en onderhouden (digitale) waterkansenkaart 
 
 

3.5 De houding van gemeenten ten opzichte van wateraspecten 

Aan de gemeentelijke respondenten is in de evaluatie gevraagd een oordeel te vellen 
over de eigen grondhouding met betrekking tot het aspect water. Uit de antwoorden 
blijkt een interessante tweedeling. 
Een aantal gemeenten heeft via het opstellen van een gemeentelijk waterplan of vanuit 
de noodzaak tot het nemen van maatregelen een eigen ambitieniveau bepaald. Deze 
aandacht voor water heeft geleid tot een breed ambtelijk en bestuurlijk draagvlak 
waardoor de desbetreffende initiatiefnemers aangeven vanuit een positieve, 
grondhouding invulling te geven aan de watertoets. 
 
Bij gemeenten die een dergelijk traject nog niet hebben doorlopen, is water niet meer 
dan één van de aandachtspunten voor ruimtelijke planvorming. De meerwaarde die 
water kan leveren aan een ruimtelijk plan wordt in dat geval wel onderkend. De 
noodzaak voor het uitvoeren van de watertoets staat daarmee ook niet ter discussie, 
maar de grondhouding is minder positief. Zonder bestuurlijk draagvlak voor water, spitst 
de discussie zich snel toe op financiën.  
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4 HET PROCES ROND DE WATERTOETS 

4.1 Het proces als geheel onder de loep 

Het overwegende beeld dat uit de interviews valt te destilleren is dat het procesverloop 
van watertoetsen als goed is te bestempelen. Wat opvalt daarbij is dat uitvoering van de 
Watertoets, conform de Handreiking Watertoets 2, naar de mening van diverse 
respondenten met de nodige flexibiliteit gebeurt, waarbij aan een aantal processtappen 
slechts beperkt invulling wordt gegeven.  
 
Figuur 3: Samengevat oordeel over procesverloop en invulling afzonderlijke processtappen 

 
Het feit dat deze situatie zich in de praktijk voordoet, leidt niet tot een negatief oordeel 
over de watertoets bij de betrokken organisaties. In de onderstaande figuur is links- 
boven het algemene oordeel uit de interviewronde over het procesverloop grafisch 
weergegeven. De andere drie figuren geven de mate van betrokkenheid weer van de 
waterbeheerder bij de achtereenvolgende processtappen van de watertoets.  
 
Bij navraag naar de doorlooptijd van procedures voor de diverse planvormingstrajecten 
wordt ook duidelijk dat er op dit punt geen reden voor kritiek op de watertoets is. Mede 
omdat de stappen uit watertoets vrij worden geïnterpreteerd –NB maar niet worden 
overgeslagen!- zijn er geen signalen afgegeven als zou de watertoets vertragend 
werken op planprocessen. Veeleer wordt gesteld dat de toets prima parallel is uit te 
voeren naast een planproces. Zeker indien deze zodanig wordt uitgevoerd dat er geen 
reden is voor (gedeeltelijke) onthouding van goedkeuring bij provinciale toetsing. 
Deze opinie strookt ook met het beeld uit de evaluatie dat er relatief weinig gevallen zijn 
waarin de provincie bij de planbeoordeling plannen afwijst. Het aantal gevallen dat 
gemeenten worden ‘teruggefloten’, bijvoorbeeld omdat er geen wateradvies is, is 
beperkt. 
 

Mate van vroegtijdige betrokkenheid
waterbeheerder

zeer geringe mate
2
3
4
zeer sterke mate
geen mening

Algemeen oordeel procesverloop

zeer slecht
2
3
4
zeer goed
geen mening

Betrokkenheid waterbeheerder bij 
ontwikkelfase

zeer geringe mate
2
3
4
zeer sterke mate
geen mening

Betrokkenheid waterbeheerder bij
besluitvorming

zeer geringe mate
2
3
4
zeer sterke mate
geen mening
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De communicatie tussen waterbeheerder en initiatiefnemers wordt door de 
respondenten niet als problematisch ervaren. Dikwijls is men van mening dat, zeker 
binnen regionale structuren eigen wegen zijn gevonden om invulling te geven aan de 
watertoets. Zo vinden diverse waterschappen en gemeenten elkaar in het standpunt dat 
een eerste overleg over wateraspecten van een plan uitstekend kan worden gevoerd 
aan de hand van een eerste concept van het plan: “Het gesprek moet wel ergens over 
gaan. Op deze wijze kunnen we zaken concreet maken!”.  
Dat deze handelswijze in beginsel de vroege betrokkenheid van de waterbeheerder, in 
de initiatieffase, wat tekort zou doen wordt dan niet ervaren. Men is integendeel van 
mening dat op deze wijze een efficiënte invulling wordt gegeven aan de onderlinge 
overlegmomenten tussen initiatiefnemer en waterbeheerder en dat zo een adequate 
onderlinge informatievoorziening tot stand komt. Het is niet geheel duidelijk of 
waterschappen deze mening ook zijn toegedaan wat betreft de betrokkenheid bij meer 
abstracte plannen (o.a. Streek- en Structuurplannen). 
Door waterschappen is deze informatievoorziening ook verbeterd doordat men meer en 
meer werkt met generieke uitgangspunten, kaders, richtlijnen etc. Gemeenten krijgen 
hierdoor een beter begrip van hetgeen van hen wordt verwacht. 
 
De regionale netwerkvorming, die ondersteund wordt door structurele overlegverbanden 
die waterschappen met met name gemeenten entameren, dragen bij aan de 
totstandkoming van onderlinge banden tussen de betrokken organisaties en 
werknemers. Daarmee wordt een soepel verloop van de onderlinge communicatie sterk 
bevorderd. 
 
Van cultuurverschillen tussen de betrokken organisaties, die barrières opwerpen voor 
het uitvoeren van de watertoets, is in de evaluatie niets gebleken. Wel signaleren 
waterschappen dat overleg met gemeenten die zelf ambities op het vlak van water 
hebben -de gemeente heeft bijvoorbeeld een gemeentelijk waterplan of ervaring met 
waterproblemen- over het algemeen, zeker in eerste instantie, soepeler verloopt dan 
gemeenten waar dat niet speelt. Uiteraard spelen organisatie- en persoonsgebonden 
aspecten ook een rol. 
Gemeenten, en dan met name ruimtelijke ordenaars halen nog wel eens aan dat 
waterbeheerders nog winst kunnen behalen in het spreken van de taal van de 
ruimtelijke ordening. Men signaleert in één adem dan wel dat hierin sinds de introductie 
van de watertoets sprongen voorwaarts zijn gemaakt. 
 
Op het terrein van communicatie en overleg- en onderhandelingsvaardigheden van de 
medewerkers van waterschappen hebben initiatiefnemers niets aan te merken. Ook hier 
stelt men dat duidelijk is dat een leertraject is doorlopen. 
 
De adviesrol is door waterschappen zeer serieus opgepakt. Er zijn uit de interviewronde 
geen opmerkingen naar voren gekomen over capaciteitstekorten om de watertoets uit te 
voeren. Wel is her en der sprake van het inhuur van personeel door waterschappen om 
de adviescapaciteit op peil te brengen. Waterschappen proberen dan ook over het 
algemeen alle plannen van een advies te voorzien. Er zijn geen situaties gemeld waarin 
men aangeeft prioriteiten tussen plannen te stellen, wat leidt tot het achterwege laten 
van toetsen op kleineren plannen. Wel zoekt men wegen om de toets op kleinere 
plannen efficiënter te laten verlopen. 
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Het niveau van de beschikbare expertise om de adviesrol in te vullen wordt door 
waterbeheerders bij henzelf als adequaat aangemerkt. Gemeenten geven aan dat het 
voor hen vaak wel nodig is om expertise in te huren om wateraspecten in hun 
planvorming in te brengen. Deze inhuur vervult dan tevens de functie van extra 
capaciteit. 
 
 

4.2 Bijdragen van de diverse stappen uit de watertoets 

De onderstaande figuur vat de antwoorden samen van de respondenten op de vraag 
hoe zij de bijdrage van de afzonderlijke processtappen van de watertoets op de 
doelbereiking van de toets inschatten. Door middel van de kleurindeling wordt 
aangegeven welk deel van de respondenten de desbetreffende score aangaf. De laatste 
kolom geeft de gemiddelde score per stap. 
De vraagstelling is expliciet gekoppeld aan de opvatting van de respondent over de 
effectiviteit van de afzonderlijke processtappen en moet niet worden opgevat als oordeel 
over hoe de watertoets in de praktijk wordt uitgevoerd. 
 
Figuur 4: De bijdrage van stappen in het watertoetsproces aan de effectiviteit van de 

watertoets 

bijdrage 1 2 3 4 5
processtap
De initiatiefnemer betrekt waterbeheerder 
vroegtijdig en vraagt om informatie

4,35

De waterbeheerder verstrekt informatie en stelt 
prioriteiten

4,22

De initiatiefnemer en waterbeheerder maken 
afspraken

3,48

De initiatiefnemer ontwerpt plan en betrekt 
waterbeheerder bij ontwerpproces

3,77

De waterbeheerder denkt mee in het 
ontwerpproces

3,51

De waterbeheerder toetst en stelt een 
wateradvies op 

3,97

De initiatiefnemer weegt af en verantwoordt 
keuzes in waterparagraaf

3,42

De beoordelaar toetst het ruimtelijke plan 
inclusief proces en inhoud

3,54

 0 -15% 16-30% 31-45% 46-60% 61-75%

gemiddelde 
score

bijdrage aan effectiviteit

 

 
Initiatieffase 
Uit de interviewsronde blijkt dat alle respondenten de initiatieffase als uitermate 
belangrijk kenschetsen. In deze fase wordt het waterbelang op de agenda gezet van de 
initiatiefnemer. Als de waterbeheerder in deze fase op adequate wijze wordt betrokken 
bij een planvormingsproces, dan wordt daarmee de kans sterk vergroot dat het 
waterbelang doorwerkt in de ontwikkel- en besluitvormingsfase. Ook het feit dat de 
waterbeheerder in de gelegenheid wordt gesteld om de initiatiefnemer over 
wateraspecten te informeren wordt hogelijk gewaardeerd. Hier geldt het credo dat 
bewustzijn de eerste stap is naar bewust doen. 
 
De argumentatie achter deze constatering is dat een vroege signalering van 
wateraspecten ertoe leidt dat deze in de verdere planvorming mede sturend kunnen zijn. 
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Worden criteria voor water in de initiatieffase ingebracht, dan kunnen zij fungeren als 
onderdeel van een programma van eisen in de ontwikkelingsfase. Als een dergelijk 
uitgangspunt eenmaal is gecreëerd, dan kunnen deze wateraspecten zonder veel extra 
inspanningen in het plan in worden worden ingebed. Dit in tegenstelling tot de situatie 
waarin een plan is ontwikkeld, waarbij vervolgens naderhand wateraspecten moeten 
worden ingeplugd. Dergelijk herstel- en aanpassingswerk is bijna per definitie tijdrovend. 
 
Respondenten wijzen erop dat het werken aan water in de initiatieffase er dikwijls in 
resulteert dat water als integraal onderdeel van het plan meelift. Hierdoor maakt water 
ook eerder integraal deel uit van de besluitvorming over het plan. Dit geldt met name 
voor de meer concrete plannen. Wordt water in een latere fase ingebracht, dan wordt 
het meer ervaren als iets ‘wat er ook nog bij komt’, als extra ballast dus.  
De betrokkenheid van de waterbeheerder in de initiatieffase van planvorming is dus van 
zeer groot belang voor een evenwichtige en expliciete afweging van water in de 
integrale besluitvorming. 
 
Een als eerder geplaatste annotatie op deze constatering is hier op zijn plaats. In de 
praktijk blijken initiatiefnemers en waterbeheerders het begrip ‘initiatieffase’ ruim te 
interpreteren. De strikt theoretische benadering –initiatieffase als eerste nadenken over 
een gewenst product, resulterend in een programma van eisen ten aanzien van het 
beoogde product- wordt niet altijd gevolgd. Vaak is sprake van een soort verlengde 
initiatieffase die resulteert in de eerste contouren –een soort pre-ontwerp- van het 
beoogde plan. Aan de hand van dat plan worden vervolgens watercriteria meegegeven 
aan de initiatiefnemer, die te gebruiken zijn bij het nadere ontwerp van het plan. 
 
Het belang van het maken van goede afspraken over het procesverloop van de 
watertoets na de initiatieffase wordt door de respondenten als minder belangrijk voor de 
effectiviteit van de watertoets ingeschat. De spreiding in de antwoorden is ook 
aanmerkelijk groter, zoals figuur 4 duidelijk illustreert. De antwoorden reflecteren in hoge 
mate organisatie- en persoonseigen voorkeuren.  
Waar in het ene geval een cultuur van schriftelijk vastleggen en borgen de overhand 
heeft, overweegt in het andere geval de cultuur van elkaar vertrouwen en afspraak is 
afspraak. Daarnaast is het maken van afspraken en de noodzaak daartoe een afgeleide 
van de omvang, complexiteit en doorlooptijd van de ruimtelijke initiatieven waarvoor de 
watertoets wordt uitgevoerd. 
 
Ontwikkel- en adviesfase 
De betrokkenheid van de waterbeheerder in de ontwikkelfase wordt van minder belang 
geacht dan in de initiatieffase. Met name het actief meedenken in het ontwerpproces 
blijkt voor veel respondenten geen doorslaggevende bijdrage te leveren aan de 
effectiviteit. 
 
In de praktijk staan de waterbeheerders wat ambivalent tegenover deze betrokkenheid. 
Voor de grotere plannen is men van mening dat hun betrokkenheid beslist van belang 
is. Deze stellingname koppelen zij vervolgens direct aan de opmerking dat zij ook 
voordat de watertoets werd geïntroduceerd betrokken werden bij dergelijke groter 
schalige plannen. Uit dergelijke planprocessen kunnen waterschappen naar verhouding 
grotere bijdragen aan hun eigen doelstellingen halen dan uit kleinere projecten. Dit zijn 
dus vooral praktische overwegingen, die los gezien moeten worden van de 
daadwerkelijke effectiviteit van de processtap. 
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De ambivalente houding van de waterschappen ligt in de keerzijde van de medaille. Hun 
betrokkenheid wordt door veel gemeenten nogal eens gezocht om zodoende werk 
gedaan te krijgen. Meedenken wordt zo meewerken, hetgeen de gemeenten kosten 
voor uitbesteding van die werkzaamheden uitspaart. Waterschappen worden daarom 
(meer) terughoudend bij deelname aan planontwikkelingstrajecten en zijn meer selectief 
daarin. Waar de kans op realiseren van waterschapsdoelstellingen groot is nemen zij 
deel, in andere gevallen leggen zij zichzelf beperkingen op.  
 
De advisering –zijn de watercriteria in het plan afdoende verwerkt?- acht men wel van 
groter belang. Dit zien de waterbeheerders als een eerste vangnet voor plannen die 
vanuit wateroptiek een onvoldoende dreigen te gaan scoren. Het artikel 10 BRO –
overleg ziet men dan ook als een belangrijke mijlpaal in het proces van de watertoets. 
Het is ook het eerste moment waarop men met zekerheid met initiatieven die onder de 
watertoets vallen in aanraking komt, indien de initiatiefnemer de waterbeheerder niet 
eerder in de initiatieffase heeft betrokken.  
Hoewel een eerste betrokkenheid van de waterbeheerder in deze stap niet de voorkeur 
heeft van respondenten, levert het paradoxaal genoeg wel een aanzienlijke bijdrage aan 
het evenwichtig en vooral expliciet betrekken van water in de integrale afweging omtrent 
het plan. Zeker als dit moment inderdaad de eerste keer in de planontwikkeling is dat 
over water wordt gesproken, is de impact van de discussie op de initiatiefnemer groot. 
Deze impact bestaat dan uit een mix van “Moeten we er dat ook nog bij doen?!” en 
“Laten we het maar meteen goed doen, dan zijn we er van af!”. Kortom het schokeffect 
dat bijna een overreactie tot gevolg heeft. Elders in de rapportage is aangegeven dat 
deze situatie zich in steeds mindere mate voordoet, daar het bewustzijn van de 
watertoets onder initiatiefnemers aanzienlijk is toegenomen.  
 
Besluitvormingsfase 
De betrokkenheid van de waterbeheerders aan de besluitvormingsfase omtrent 
ruimtelijke projecten is aanzienlijk minder dan die in de eerdere stappen van de 
watertoets. Het meest gehoorde geluid onder de waterbeheerders is dat zij na het 
uitbrengen van het wateradvies niets meer van de verdere besluitvorming over het 
betreffende plan vernemen. Deze opmerking doet trouwens wel die enkele gemeente 
tekort, die de standaardprocedure van toezending van het vastgestelde plan aan de 
waterbeheerder hanteert. De waterbeheerders stellen dit laatste zeer op prijs. Het 
informeert hen over hetgeen speelt bij gemeenten. 
 
Daar waar sprake is van een betrokkenheid van de waterbeheerder wordt deze meestal 
geïnitieerd doordat het uitgebrachte wateradvies als negatief wordt ervaren. De 
initiatiefnemer zoekt contact over de vraag of men al dan niet en ondanks het advies 
met hun beoogde plan door kan gaan. Daarbij wordt vooral geïnformeerd in hoeverre de 
feitelijke constateringen in het advies –bijvoorbeeld tekortkomingen in het plan op een 
aantal wateraspecten- bepalend zijn voor de vraag of het plan mogelijk is cq is 
toegestaan in de huidige vorm. 
 
Het belang van deze stap in het proces van de watertoets wordt door de meeste 
respondenten duidelijk lager ingeschat dan dat van de andere processtappen.  
 
De besluitvormingsfase kent conform de watertoets het specifieke onderdeel van de 
waterparagraaf. Een tekst waarin de initiatiefnemer aangeeft hoe men met het aspect 
water bij de planvorming is omgegaan cq welke maatregelen men in het plan heeft 
verwerkt. De waterbeheerders kennen aan deze verplichting wel gewicht toe. Het dwingt 
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de gemeente om verantwoording af te leggen van de wijze waarop men met het 
waterbelang in het plan is omgegaan. In beginsel levert dit een zekere garantie dat de 
gemeenten argumenten afweegt en zodoende een bewust denkproces doormaakt.  
Wel signaleren diverse respondenten dat de waterparagraaf inhoudelijk soms onder de 
maat is. De paragraaf stijgt nogal eens niet uit boven het niveau van een aantal obligate 
algemeenheden. Dat roept dan vervolgens de verdenking op dat de beoogde bewuste 
afweging van het waterbelang niet daadwerkelijk heeft plaats gevonden.  
 
Beoordelingsfase 
De bijdrage van de beoordelingsfase aan de doelbereiking van de watertoets, de 
evenwichtige en expliciete afweging van water in de integrale besluitvorming, wordt door 
respondenten verschillend ingeschat.  
Enerzijds komt uit de interviews de denklijn naar voren dat de beoordeling (plantoetsing) 
door de provincie een belangrijke tweede vangnetfunctie vervult. Daar waar gemeenten 
het advies van de waterbeheerder niet of onvoldoende hebben opgevolgd, is er nog een 
moment waarop nog eens wordt nagegaan of dat acceptabel is. De beoordeling wordt 
door provincies ook deels inhoudelijk ingevuld, met dien verstande dat zij het werk van 
het waterschap niet overdoen, maar het waterschap wel consulteren indien de provincie 
tekortkomingen in de doorwerking van het wateradvies vermoedt. 
 
In de andere denklijn is de beoordeling een pro-forma activiteit die als mosterd na de 
maaltijd komt. Respondenten die deze lijn aanhangen stellen dat het echte inhoudelijke 
werk in de eerdere planvorming al achter de rug is. Zij achten het eerste vangnet, het 
artikel 10-BRO-overleg, afdoende om in overleg tussen initiatiefnemer en 
waterbeheerder het waterbelang in ruimtelijke plannen in afdoende mate zeker te 
stellen. Zij wijzen er daarbij op dat de provincie sowieso niet alle kleine plannen cq 
ruimtelijke initiatieven toetst. 
 
De beide denklijnen zijn gestoeld op ervaringen van de respondenten met het proces 
van de watertoets. Deze ervaringen zijn gekleurd in die zin, dat zij zijn opgedaan in 
uiteenlopende regionale verbanden met ieder eigen specifieke krachtsverhoudingen 
tussen initiatiefnemers en waterbeheerders. Daar waar de initiatiefnemende organisatie 
een relatief sterke speler is zal eerste denklijn meer opgeld doen. Daar waar 
waterbeheerders een dominantere rol kunnen spelen ligt de tweede denklijn meer voor 
de hand.  
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5 DE POSITIONERING VAN HET INSTRUMENT WATERTOETS 

5.1 De flexibiliteit van het instrument watertoets 

De watertoets is ontworpen als een flexibel procesinstrument. Het procesverloop en de 
zwaarte van de toets kan worden aangepast aan de aard en zwaarte van het ruimtelijke 
planproces. De flexibiliteit van de watertoets vindt mede zijn oorsprong in het feit dat de 
wettelijke verankering uitsluitend een tweetal onderdelen betreft van het 
watertoetsproces zoals dat in de Handreiking Watertoets 2 is omschreven. Wettelijk 
verplicht zijn via het Besluit op de ruimtelijke ordening het vooroverleg ex artikel 10 (niet 
nieuw als gevolg van Watertoets, behalve voor art. 19 WRO lid 1) en de beschrijving 
van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de 
waterhuishouding. 
 
Dit laat betrokken partijen de ruimte om rond deze twee verplichte onderdelen een 
werkproces in te richten dat past bij de planvormingsprocedure waaraan de watertoets 
is gekoppeld. 
In de praktijk blijkt volgens de evaluatie ook volop gebruik te worden gemaakt van de 
flexibiliteit van het instrument watertoets. Men varieert vrij op de indeling in initiatieffase 
en ontwikkelfase. In de praktijk is een situatie groeiende waarin contact tussen 
waterbeheerder en gemeente plaats vindt (als onderdeel van de initiatieffase) op het 
moment waarop een ruimtelijk initiatief zekere concrete vormen heeft aangenomen. 
Respondenten vanuit de hoek van waterschappen geven aan dat zij hier mee kunnen 
leven. Een concreet plan, zolang maar niet inhoudelijk of procedureel ‘dichtgetimmerd’, 
biedt de mogelijkheid om in concreto over watercriteria te overleggen. De materie daalt 
af van relatief abstracte begrippen en criteria naar in aard en omvang helder te 
omschrijven en op kaart aan te wijzen maatregelen.  
De deelname van waterbeheerders aan het ontwerpproces vult men in naar gevoelde 
noodzaak. Wateradvies en waterparagraaf hebben ‘body’ of juist niet al naar gelang het 
belang van water voor het betreffende plan. Dit zal dan ook de verklarende factor zijn 
voor het feit dat er geen signalen zijn opgepikt dat de watertoets planprocedures 
vertraagt, dat het inspanningsniveau voor het uitvoeren van de toets onevenredig hoog 
is of dat het toetsproces een onnodig hoog bureaucratisch gehalte heeft. Kortom, de 
vormgeving en positionering van het instrument laat een efficiënte toepassing ervan toe. 
 
Wordt de flexibiliteit van de duistere zijde bekeken -laat het misbruik of ontduiken van de 
kern van de watertoets toe?- dan zijn nog steeds geruststellende geluiden onder de 
respondenten te vernemen. Niemand heeft gewag gemaakt van bewust ‘ontduiken’ van 
de watertoets. De meest kritische stellingnames betroffen de kwaliteit van de 
waterparagrafen. Soms werden deze als te algemeen en obligaat ervaren en daarmee 
als onvoldoende recht doend aan het eerdere –wel als succesvol ervaren- traject tussen 
waterbeheerder en initiatiefnemer.  
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5.2 De rol van de wettelijke verankering van het instrument 

Omtrent de rol van de wettelijke verankering zijn alle respondenten het eens. Zij achten 
die rol zeer belangrijk. De expliciete aandacht in de verschillende ruimtelijke plannen 
voor water komt absoluut in hoofdzaak voort uit de juridische verplichting tot het 
opnemen van een beschrijving van de gevolgen voor de waterhuishouding bij die 
plannen. 
Dit is overigens vooral de zienswijze van gemeentelijke respondenten. Zij staven hun 
stellingname met het argument dat plannen waarvoor de watertoets niet wettelijk 
verplicht is gesteld ook prompt niet via de lijn van de watertoets (vroegtijdige 
betrokkenheid inclusief expliciete en evenwichtige afweging) worden opgesteld.  
Gemeentelijke respondenten geven dan ook aan dat de effectiviteit van de watertoets 
primair gediend is met een juridische verankering. Flexibiliteit en communicatie zijn in 
hun ogen van minder groot belang. 
Voor de waterbeheerders was de juridische verankering minder doorslaggevend. Zij zijn 
in 2001, na ondertekening van de bestuurlijke overeenkomst, direct van start gegaan 
met de implementatie van de watertoets. 
 
Opvallend aandachtspunt hierbij is de constatering dat de afspraak in het kader van het 
NBW ten aanzien van de watertoets bij niet-wettelijke ruimtelijke plannen klaarblijkelijk 
niet als dwingend wordt ervaren. 
 
Op het bovengeschetste generale beeld zijn uiteraard uitzonderingen te maken. Diverse 
gemeenten hebben zelf ambities op het watervlak. Van hen zelf gaat de drive uit om de 
waterbeheerder te betrekken bij haar ruimtelijke planvorming. 
 
 

5.3 Kosteneffectiviteit van de watertoets 

Alle respondenten zijn van mening dat de kosten van de watertoets opwegen tegen de 
baten. Over het algemeen is men van mening dat de toetsinspanningen aan de zijde 
van de initiatiefnemer zeker niet onevenredig hoog zijn ten opzichte van de overige 
inspanningen ten behoeve van de planontwikkeling. Ook in absolute zin acht men het 
inspanningsniveau acceptabel. Deze inspanningen, en de inspanningen van de kant van 
de waterbeheerder, acht men absoluut aanvaardbaar ten opzichte van de baten. Deze 
baten, zo is de algemene opvatting, zullen zich vooral in de toekomst doen gelden. De 
baten bestaan namelijk voor een belangrijk deel uit het voorkomen van toekomstige 
problemen. De personeelskosten en uitvoeringskosten die gekoppeld zijn aan het 
herstellen van fouten in het verleden zijn zeker hoger dan de inspanning die nu voor de 
watertoets wordt geleverd. 
 
Uit de evaluatie is geen beeld te halen over een differentiatie van de inspanningen die 
voor verschillende planvormen worden ingezet. Daarvoor bleek de bekendheid onder 
respondenten met watertoetsen bij verschillende planvormen te gering.  
Het gros van de ervaringen met watertoetsen onder respondenten betreft toetsen op 
bestemmingsplannen en aanverwante besluiten zoals artikel 19 procedures. Dit laat het 
vervolgens ook niet toe om uitspraken te doen over de verschillen in kosteneffectiviteit 
van de watertoets bij verschillende planvormen. Wel is tijdens de gesprekken de 
aandacht van de respondenten expliciet gevestigd op de balans tussen 
toetsinspanningen en het rendement in termen van ‘waterwinst’ bij artikel 19 
procedures.  
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Dit leverde het resultaat op dat men van oordeel is dat de input die geleverd moet 
worden voor artikel 19 procedures niet altijd opweegt tegen de output, de ‘waterwinst’. 
Een generieke uitspraak hierover gaat veel respondenten echter te ver. Dit heeft de 
volgende redenen: 
 
- Een klein plan kan ook grote gevolgen hebben; 
- via artikel 19 procedures kunnen ook grotere projecten worden uitgevoerd; 
- in de praktijk wordt reeds een efficiëntieslag gemaakt in de uitvoering van de 

watertoets voor kleinere, minder relevante plannen. 
 
Algemeen luidt het oordeel tenslotte dat in vergelijking tussen artikel 19-procedures en 
bestemmingsplanprocedures de grootste kosteneffectiviteit wordt behaald in concrete 
bestemmingsplannen.  
Om eerder genoemde redenen slaagden respondenten er niet in een onderbouwd 
oordeel te geven over de kosteneffectiviteit van de meer abstracte plannen. Algemeen is 
het oordeel dat het vroegtijdig betrekken van water, problemen kan voorkomen. Dit leidt 
altijd tot winst. 
 
 

5.4 Compensatie en financiering 

Compensatie 
Compenserende maatregelen voor water blijken in de praktijk niet vaak nodig. Het 
antwoord van een aantal respondenten wekt in eerste instantie een andere suggestie, 
maar bij doorvragen blijkt dat deze respondenten watermaatregelen binnen het 
desbetreffende plan ook opvatten als compensatie. Compensatie buiten het plangebied 
komt dus niet vaak voor. In voorkomende gevallen gaat het primair om binnenstedelijke 
ontwikkelingen waarbij de benodigde waterretentie niet binnen het plangebied zelf 
gerealiseerd kan worden en dus als compensatiemaatregel buiten het plangebied 
gerealiseerd dient te worden. 
 
Waterbeheerders geven aan weinig zicht te hebben op hoe compensatie geregeld 
wordt. Gemeenten oordelen positiever over de gemaakte afspraken rond 
compenserende maatregelen dan waterbeheerders. Deze laatste zijn er soms minder 
zeker van dat maatregelen die zijn overeengekomen ook daadwerkelijk worden 
uitgevoerd. 
Over hoe compensatie idealiter geregeld zou moeten worden zijn respondenten 
duidelijk. Zowel de waterschappen als de gemeenten geven er de voorkeur aan om de 
overeengekomen compensatie vast te leggen via bestuurlijke afspraken. Kennelijk acht 
men dat nodig om de afspraken voldoende ‘body’ te geven. 
 
Financiering 
Op de vraag of de financiering goed is geregeld ten tijde van de besluitvorming over het 
ruimtelijk plan wordt uiteenlopend geantwoord. Een relatief groot deel van de 
respondenten (circa een kwart) geeft aan hier geen beeld van te hebben. Deze 
onduidelijkheid speelt vooral bij Rijkswaterstaat en de provincie. Klaarblijkelijk blijken de 
afspraken niet duidelijk (voor een relatieve buitenstaander) uit het plan dat voorligt. 
Gemeenten geven daarentegen aan dat de financiering over het algemeen vrij goed 
geregeld is. 
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De meeste respondenten geven aan dat bij de verdeling van kosten het principe “de 
veroorzaker betaalt” wordt gevolgd. Indien er sprake is van koppeling van doelstellingen 
financiert het waterschap soms ook mee. Sommige waterschappen hebben een 
financieringsregeling hiervoor waarbij aan de hand van een puntensysteem wordt 
bepaald hoe groot de bijdrage van het plan is aan de doelstellingen van het waterschap. 
De bijdrage wordt hierop afgestemd. 
 
 

5.5 Neveneffecten van de watertoets 

Toepassing van het instrument watertoets leidt tot een groot aantal gewenste maar ook 
minder gewenste neveneffecten. 
Vrijwel alle respondenten concluderen dat uitvoering van de Watertoets heeft geleid tot 
een intensiever contact tussen waterbeheerder (vooral waterschap) en initiatiefnemer. 
Dit leidt vooral tot een beter begrip van elkaars werkvelden. In sommige gevallen wordt 
ook gesteld dat er zelfs een duidelijke integratie van gemeentelijke disciplines merkbaar 
is. De watertoets als instrument voor een verbeterde gemeentelijk-interne 
samenwerking! 
 
Voor de waterschappen heeft de watertoets heel duidelijk geleid tot een verzwaring van 
het takenpakket. Deels valt dit samen met de impuls die veel waterschappen hebben 
gegeven aan relatiebeheer. Dit intensiever contact heeft er tevens toe geleid dat het 
opstellen en uitvoeren van gemeentelijke waterplannen tot minder discussie leidt. 
 
Uit de interviews blijkt dat het effect van doorlopen van de watertoets op de 
doorloopsnelheid van het ruimtelijk planvormingsproces wisselend wordt ingeschat. Een 
enkele initiatiefnemer beschouwt de watertoets als vertragend, maar dit is absoluut geen 
algemeen geldende opvatting. Over het algemeen luidt het oordeel van gemeenten dat 
de toepassing van de watertoets min of meer parallel kan verlopen aan de overige 
aspecten van het ruimtelijke planvormingsproces. Wel is hierop aan te merken dat de 
grotere gemeenten een positiever oordeel hebben over het inpassen van de watertoets 
in het planvormingsproces in vergelijking tot de kleinere gemeenten. Bij kleinere 
gemeenten, voor zover deze conclusie uit dit evaluatie-onderdeel is te destilleren, lijkt 
de afstand tot de watertoets groter te zijn, waardoor men soms wat wordt overvallen 
door de noodzaak de watertoets te doorlopen. Dit zal ook de verklarende factor zijn voor 
de opinie dat de watertoets vertragend kan werken. 
 
In een enkel interview komt ter sprake dat door toepassing van de watertoets op vooral 
kleinere plannen, een zekere mate van watertoets-moeiheid ontstaat. Diverse kleinere 
plannen, veelal artikel 19 WRO procedures die vrijstelling van 
bestemmingsplanbepalingen inhouden, betreffen ingrepen die vanuit wateroptiek niet of 
nauwelijks relevant zijn. De noodzaak de watertoets hierbij te doorlopen wordt dan al 
snel als onnodige bureaucratische rompslomp ervaren. 
Van belang is hierbij wel voor ogen te houden dat het niet gaat om artikel 19-
procedures, waaronder wel degelijk grotere en voor water relevante ingrepen kunnen 
worden geschaard, maar om kleinere ingrepen ongeacht de WRO-procedure waaronder 
ze vallen. 
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6 CONCLUSIES 

6.1 Over de effectiviteit van de watertoets 

- Het instrument Watertoets heeft, volgens het eensluidende antwoord van de 
respondenten, er zonder meer voor gezorgd dat water een expliciete plek heeft 
verworven in de ruimtelijke ordening. Of de afweging ook evenwichtig plaats vindt 
wordt minder eensgezind beoordeeld. Een belangrijke bijdrage aan het succes van 
de watertoets wordt gevormd door de juridische verankering. Dit vormt een 
duidelijke stok achter de deur. 

 
- Ten aanzien van de differentiatie in effectiviteit van de watertoets tussen 

verschillende planvormen is het abstractieniveau van plannen een belangrijke 
onderscheidende factor.  
De constatering ten aanzien van de integrale belangenafweging is dat op abstracter 
planniveau water weliswaar expliciet wordt afgewogen, maar dat de balans in de 
afweging doorslaat in de richting van andere belangen. Op concreter planniveau 
daarentegen, zien de respondenten een situatie waarin het waterbelang niet alleen 
expliciet wordt afgewogen, maar ook op evenwichtige wijze vorm geeft aan het plan. 

 
- De kwantitatieve wateraspecten, zoals retentie, wateroverlast en riolering domineren 

het ingebrachte waterbelang in de ruimtelijke ordening. Het aspect grondwater 
neemt ook een belangrijke plek in bij de inhoudelijke watertoetsdiscussie. Het gaat 
dan primair om het voorkomen van toekomstige grondwateroverlast en het 
tegengaan van verdroging. 

- Waterkwaliteit (zowel grondwater als oppervlaktewater) is een onderwerp dat in 
wisselende mate terugkomt in de watertoets. Sommige waterbeheerders worstelen 
met de concrete en ruimtelijk relevante doorvertaling van de beleidsdoelstellingen 
van genoemde thema’s. De aspecten watervoorziening en volksgezondheid werken 
geheel niet door via de watertoets.  

 
- Ondanks het positieve oordeel van de respondenten over de expliciete rol van water 

in de ruimtelijke ordening, signaleren zij tekortkomingen in waterparagrafen. Zo 
ontbreekt de motivatie van afwegingen en keuzes veelvuldig. De waterparagrafen 
doen vaak geen recht aan het doorlopen proces en de expliciete en in mindere mate 
evenwichtige rol die water in de planvorming heeft gespeeld. 

- Ook de motivatie die de waterbeheerders bij de criteria geven en de ruimtelijke 
relevantie van die criteria vallen nog wel eens tegen. De kwaliteit van de criteria is 
een voorbode voor het later volgende wateradvies. 

 
- Het bereikte effect is binnen de kaders van deze evaluatie verkend langs de term 

“expliciete en evenwichtige afweging”. Hierdoor resteert de vraag (ook bij 
respondenten) welke inhoudelijke bijdrage de watertoets levert aan het oplossen en 
voorkomen van huidige en toekomstige waterproblemen. Respondenten zijn van 
mening dat de baten van de watertoets primair gezocht moeten worden in het 
voorkomen van toekomstige problemen. 
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- De respondenten zijn (gevoelsmatig) van mening dat de baten absoluut opwegen 
tegen de veelal personele uitvoeringskosten van de watertoets. Het herstellen van 
plannen achteraf vergt een aanzienlijke grotere personele inspanning dan uitvoering 
van de watertoets.  

- Er geldt geen traceerbaar onderscheid in kosteneffectiviteit tussen de verschillende 
concrete ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen en artikel 19 procedures). 
Kleinere plannen leiden weliswaar tot lagere baten, maar door de gerealiseerde 
efficiencyslag zijn de uitvoeringskosten van de watertoets ook beperkt. De 
kosteneffectiviteit van abstracte plannen wordt door respondenten op gevoel als 
positief beoordeeld.  

 
 

6.2 Over de organisatie van de uitvoering van de watertoets 

- De waterbeheerders in Nederland hebben het proces van de watertoets goed 
georganiseerd. De nieuwe taak is ingebed in hun reguliere organisatie en de 
werkzaamheden die aan de toets zijn verbonden worden inmiddels op min of meer 
routinematige basis uitgevoerd. De recent gegroeide ambitie binnen veel 
waterschappen om een impuls te geven aan het relatiebeheer met gemeenten, sluit 
naadloos aan op het intensievere contact dat ontstaat als gevolg van de watertoets. 

 
- Per organisatie vinden nog steeds verbeterslagen plaats om de invulling van de 

procesmatige en inhoudelijke aspecten verder aan te scherpen. Dit wordt vooral 
ingegeven door een continue zoektocht naar een efficiëntere invulling van de 
watertoets. Een voorbeeld hiervan zijn de regionale netwerken die als 
organisatievorm in een aantal regio’s vorm en inhoud wordt gegeven. 

 
- De beschikbaarheid van beleids- en watersysteeminformatie is geen breekpunt in de 

toepassing van de watertoets. De beschikbare informatie is afdoende om het 
instrument watertoets effectief te implementeren. 

 
- Bij uitvoering van de watertoets staan de waterschapsbesturen op afstand. Via de 

algemene informatievoorzieningen worden zij geïnformeerd over het 
inspanningsniveau dat geleverd wordt door het ambtelijk apparaat. Inhoudelijk wordt 
het bestuur alleen betrokken als uit ambtelijk overleg blijkt dat het 
water(schaps)belang door onevenwichtige belangenafweging onder druk komt te 
staan. 

 
- De organisatievorm bij gemeenten wijkt, gekoppeld aan de specifieke rol die zij 

innemen, aantoonbaar af. Met name grotere gemeenten werken met een centrale 
coördinator of aanspreekpunt. In veel kleinere gemeente wordt de watertoets niet 
als zodanig georganiseerd. Uitvoering van de watertoets maakt in dit geval 
onderdeel uit van het ruimtelijk planvormingsproces en de daaraan gekoppelde 
werkafspraken. 
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6.3 Over de procesgang van de watertoets 

- Er wordt overwegend positief geoordeeld over het procesverloop van de watertoets. 
Dit wordt voor een belangrijke mate toegeschreven aan de prettige 
samenwerkingsverbanden die in de loop van de tijd zijn gegroeid tussen 
betrokkenen. De provincie en Rijkswaterstaat staan in het proces van de watertoets 
duidelijk op afstand. 

 
- Vroegtijdige betrokkenheid (“het gebeurt in de initiatieffase”) is voor veel 

respondenten de kern van de watertoets. Extra opvallend in dit opzicht is de 
conclusie dat de afzonderlijke processtappen maar gedeeltelijk worden ingevuld, 
zoals omschreven in de Handreiking Watertoets 2. In de praktijk wordt veelal een 
pragmatische werkwijze gevolgd. 

 
- Van vroegtijdige betrokkenheid is in lang niet alle gevallen sprake. Dit wordt niet als 

negatief beschouwd. Het sluit in veel gevallen juist aan bij bovengenoemde 
pragmatische werkwijze. Indien het desbetreffende plan enigszins vorm heeft 
gekregen “is er iets om over te praten”. 

 
- De betrokkenheid van de waterbeheerder bij de planuitwerking is beperkt en 

afhankelijk van het desbetreffende plan. Bij kleinere plannen verloopt de 
betrokkenheid veelal ad hoc. Bij grotere plannen is er sprake van specifieke 
overlegmomenten. 

 
- Nadat de waterbeheerder haar wateradvies heeft gegeven, volgt buiten het reguliere 

artikel 10 overleg meestal geen terugkoppeling meer. Waterbeheerders hebben 
hierdoor in sommige gevallen geen beeld van wat er uiteindelijk met het plan 
gebeurt. De beste garantie voor betrokkenheid in de besluitvormingsfase is het 
uitbrengen van een negatief wateradvies. 

 
 

6.4 Over compensatie en financiering en opzet en verankering van het instrument 

- Compensatie en financiering blijken in de praktijk van de watertoets een 
onderbelicht onderwerp. Er worden afspraken gemaakt, maar deze worden slechts 
in beperkte mate expliciet vastgelegd. Voor partijen die op grotere afstand van de 
planvorming staan (zoals provincies) blijken de afspraken nauwelijks uit het 
beschouwde ruimtelijke plan. 

 
- De opzet van de watertoets is afdoende flexibel. Er blijkt genoeg ruimte te bestaan 

voor een adequate uitvoering van de toets die op efficiënte wijze is ingepast in 
ruimtelijke planprocessen. 

 
- De wettelijke verankering van de watertoets is een goede zet geweest. Zonder die 

verankering, zo is de stellingname van veel geïnterviewden, zou water aanmerkelijk 
minder meewegen in ruimtelijke besluitvormingsprocessen.
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INTERVIEWSCHEMA 

 EVALUATIE WATERTOETS 2005 

 
Contactgegevens        

Datum interview : 
        

Interviewer  : 
 

Volgnummer interview : 
 

 

 
Het doel van de watertoets is:  
“Waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige 
wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante 
ruimtelijke plannen en besluiten van zowel Rijk, provincies als gemeenten”.  

Naam respondent  
 

Functie  
 

Organisatie  
 

  
Telefoonnummer  

 
e-mailadres  

 
  
Speciale aandachtspunten  

 
 
 

Aandachtspunten voor introductie 
 
Achtergrondinformatie 

• Verwijzen naar gemaakte afspraak. 
• Korte herhaling van uitleg over de bedoeling van het interview. 
• Verantwoordelijke instantie: Werkgroep Evaluatie Watertoets uit de structuur van het 

Landelijk Bestuurlijk Overleg Water. 
• Watertoets coördinatoren van provincies, waterschappen, regionale diensten van 

Rijkswaterstaat en gemeenten worden geïnterviewd, omdat zij samen een goed overzicht 
hebben van de werking van de watertoets. 

 
Product 
Evaluatierapport is eind 2006 gereed. Hiermee wordt enerzijds verantwoording afgelegd over de 
effectiviteit van de watertoets (o.a. aan Tweede Kamer) en anderzijds kan geleerd worden voor 
de verdere toepassing van de watertoets. 
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INTRODUCTIE 

O.1  Welke rol vervult u in het watertoetstraject in uw organisatie? 

 

 
 
0.2  Hoe lang vervult u deze rol al? 
 

 

O.3  Bij hoeveel watertoetstrajecten bent u betrokken geweest? 

0 0 0 0 0 

Minder dan 5 
watertoetsen 

   Meer dan 10 
watertoetsen 

SVP uw keuze aankruizen 
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DEEL A: EFFECTIVITEIT VAN DE WATERTOETS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onder mate van doelbereiking van de watertoets wordt verstaan: 
“De mate waain waterhuishoudkundige criteria expliciet en op evenwichtige wijze in 
beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke 
plannen en besluiten van zowel Rijk, provincies als gemeenten”.  
 
PLANNEN WAAROVER IN 2005 BESLUITVORMING PLAATSVINDT 

A1.1. Wordt water momenteel expliciet en evenwichtig meegenomen in 
ruimtelijke plannen (waarover in 2005 besluitvorming plaatsvindt)? 

 
0 0 0 0 0 

Nee, in zeer 
geringe mate 

   Ja, in zeer 
sterke mate 

 
0 Weet niet / geen mening 

SVP uw keuze aankruizen 

A1.2.  Vindt u dat water nu explicieter en evenwichtiger wordt meegenomen in 
ruimtelijke plannen dan vóór de introductie van de watertoets in 2001?  

De verschillende soorten plannen 

• Bestemmingsplannen 

• Vrijstellingen ex art. 19 lid 1 WRO 

• Vrijstellingen ex art. 19 lid 2 en 3 WRO 

• (Inter)gemeentelijke structuurplannen 

• Regionale structuurplannen 

(Kaderwetgebieden) 

• Streekplannen 

• Streekplanuitwerkingen 

• Tracéwetprocedures 

• Spoedwetprocedures 

• Reconstructieplannen 

• Landinrichtingsplannen 

• Ontgrondingsprocedures 

• Informele ruimtelijke plannen (bijvoorbeeld 

masterplannen, ontwikkelingsvisies) 

De verschillende waterhuishoudkundige 

aspecten 

• veiligheid 

• wateroverlast  

• riolering 

• watervoorziening 

• volksgezondheid 

• bodemdaling 

• grondwateroverlast 

• oppervlaktewaterkwaliteit 

• grondwaterkwaliteit 

• verdroging 

• natte natuur 

Centrale vraag  
Dit deel van het interview is bedoeld om het beeld over de effectiviteit van de watertoets zo goed mogelijk 
boven tafel krijgen. De centrale vraag is in welke mate het doel van de watertoets bereikt wordt en in welke 
mate dat ook daadwerkelijk aan de watertoets te danken is. Hierbij is het belangrijk om te weten: 

• of er verschillen zijn in effectiviteit tussen de verschillende soorten ruimtelijke plannen 
• of er verschillen zijn in effectiviteit tussen de verschillende waterhuishoudkundige aspecten 
• of er verschillen zijn tussen afgeronde plannen en lopende plannen 
• op grond van welke factoren deze verschillen bestaan 
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A2.1.  Bestaan er verschillen in de mate van doelbereiking tussen de diverse 

planvormen waarvoor de watertoets wordt uitgevoerd? 
 
NB. Zo ja, bij welke soorten plannen gaat het beter dan gemiddeld en bij welke 
soorten plannen slechter dan gemiddeld?  

 
A2.2.  Bestaan er verschillen in de mate van doelbereiking tussen de diverse 

waterhuishoudkundige aspecten die in de watertoets aan de orde zijn?  
 

NB. Zo ja, bij welke aspecten gaat het beter dan gemiddeld en bij welke slechter 
dan gemiddeld?  

 
 
A3.  Wordt doelbereiking daadwerkelijk veroorzaakt door toepassing van het  

instrument watertoets? 
 

NB. Bij doelbereiking gaat het erom dat water expliciet in beschouwing is 
genomen (o.a. waterparagraaf / wateradvies) én om een evenwichtige 
belangenafweging.  

 
0 0 0 0 0 

In zeer geringe 
mate 

   In zeer grote 
mate 

 
0 Weet niet / geen mening 

SVP uw keuze aankruizen 

A4.  Zijn er andere factoren naast de watertoets, die bijdragen aan de 
doelbereiking van de watertoets? 
 
NB. Denk hierbij aan ander beleid / regelgeving, politiek-maatschappelijke 
ontwikkelingen.  
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Lopende ruimtelijke planprocessen waarover ná 2005 besluitvorming 
plaatsvindt. 

A5. Zijn watertoetsprocedures voor plannen die nog ter besluitvorming 
worden gelegd effectiever dan toetsen voor plannen waarover in 2005 
wordt / is besloten? 
 
NB. het gaat hier om de mate waarin de watertoets effectiever is bij de ruimtelijke 
planprocessen die momenteel lopen, en waarover ná 2005 besluitvorming 
plaatsvindt, dan bij de planprocessen die in 2005 afgerond worden.  

 
0 0 0 0 0 

In zeer geringe 
mate 

   In zeer grote 
mate 

 
0 Weet niet / geen mening 

SVP uw keuze aankruizen 

A6.  Wat zijn de oorzaken van de verandering van effectiviteit van de watertoets 
op plannen waarover in 2005 wordt besloten in vergelijking tot plannen 
waarover na 2005 besluitvorming plaats vindt? 

 
 
A7.  Welke neveneffecten van toepassing van de watertoets signaleert u?  
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DEEL B: ORGANISATIE ROND DE WATERTOETS 

 
 
Per vraag is aangegeven voor welke organisatie deze is 
bedoeld.  
 
B1. Hoe is binnen uw provincie de beoordelende taak voor de watertoets 

georganiseerd?  
 

NB. Denk hierbij aan zaken als de rolverdeling tussen de afdeling water, de afdeling 
RO, de provinciale planologische commissie, GS en PS.  

 
 
B2. Hoe is in uw waterschap en regionale dienst het watertoetsproces 

georganiseerd? 
 

NB. Denk hierbij aan zaken als of de advisering bij een bepaalde persoon (of 
personen) is neergelegd, hoe de inhoudelijke inbreng van collega’s is, hoe het 
bestuur is betrokken.  

 
 
B3. Hoe is in uw gemeente het watertoetsproces georganiseerd? 
 

NB. Het gaat er hierbij om op welk manier in uw gemeente, vanuit uw rol als 
initiatiefnemer, het watertoetsproces is georganiseerd. Denk hierbij ook aan of er 
een persoon duidelijk aanspreekpunt is voor water en hoe het bestuur betrokken is.  

Centrale vraag  
In dit deel staat de vraag centraal of de interne organisatie (taakverdeling en basisinformatie) 
en de externe relaties voldoende op orde zijn om de watertoets goed uit te kunnen voeren. 
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De vragen B4.1. en B4.2. zijn relevant voor provincies, 
waterschappen, RWS en gemeenten 
 
B4.1.  Hoe ervaart u de organisatie van de watertoets bij uw watertoetspartners? 
 
 

B4.2.  In welke mate coördineert u (provincie, waterschap of RWS) uw 
inbreng in het watertoetsproces met andere waterbeheerders? 

 
NB Het gaat hierbij om de coördinatie tussen organisaties die relevant zijn voor 
een plan of advies (tussen waterschap(pen), RWS en provincie). Geven ze 
bijvoorbeeld samen een wateradvies.  

 
0 0 0 0 0 

In zeer geringe 
mate 

   In zeer grote 
mate 

 

0 Weet niet / geen mening 
Motiveer SVP uw keuze 

Vraag B4.3. is relevant voor waterschappen en gemeenten 
 
B4.3.  Wat is de intensiteit en aard van het structurele contact tussen waterschap 

en gemeenten over de watertoets? 
 

NB Denk hierbij aan contact op ambtelijk en bestuurlijk niveau. 
 
 
 
 
B5.1.  Welke beleidsinformatie hanteert u, vanuit de rol als waterbeheerder (dus 

provincie, waterschap of RWS), voor de watertoets? 
 

NB. Geef voor elk van de typen beleidsinformatie aan in welke mate u er gebruik 
van maakt 

 
B5.2.  Is de beleidsinformatie op orde om te kunnen dienen als basismateriaal 

voor de watertoets? 
 
NB. OP orde wordt hier bedoeld als van voldoende kwaliteit om een watertoets 
mee te kunnen uitvoeren 
Motiveer SVP uw keuze, zo mogelijk per type gebruikte informatie 
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B6.1.  Welke watersysteeminformatie hanteert u, vanuit de rol als waterbeheerder 
(dus provincie, waterschap of RWS), voor de watertoets? 

 

B6.2.  Is de watersysteeminformatie op orde om te kunnen dienen als 
basismateriaal voor de watertoets? 
 
NB. Op orde wordt hier bedoeld als van voldoende kwaliteit om een watertoets 
mee te kunnen uitvoeren.  

 
Motiveer SVP uw keuze, zo mogelijk per type gebruikte informatie 

 
 
Vraag B7 is relevant voor gemeenten 
 
B7.  Wat is uw houding, in uw rol als initiatiefnemer, ten opzichte van water 

in de ruimtelijke plannen?  
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DEEL C: HET PROCES VAN DE WATERTOETS 

 
 
 

 

Centrale Vraag 
In dit deel van het interview staat centraal of de stappen in het watertoets proces goed 
verlopen en welke bijdrage die stappen leveren aan de effectiviteit van de watertoets.  
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ALGEMEEN 

 
C1.  Hoe vindt u dat het proces van de watertoets over het algemeen verloopt? 
 

0 0 0 0 0 

Zeer slecht    Zeer goed 

 
0 Weet niet / geen mening 

SVP uw keuze aankruizen 

C2.  Kunt u aangeven welke stappen wel en niet bijdragen aan de effectiviteit 
van de watertoets? 

  
NB. Voor alle duidelijkheid nogmaals: Effectiviteit betreft de mate waarin 
waterhuishoudkundige criteria expliciet en evenwichtig in beschouwing worden 
genomen bij relevante ruimtelijke plannen. 

 
Geef per processtappen uw oordeel over de effectiviteit. 
1 = Geen bijdrage aan effectiviteit 5 = Sterke bijdrage aan effectiviteit 

 1 2 3 4 5 

Initiatieffase       

- De initiatiefnemer betrekt de waterbeheerder zo vroeg 
mogelijk en vraagt om specifieke watersysteemkennis 

     

- De waterbeheerder verstrekt de initiatiefnemer 
watersysteeminformatie en overlegt met hem over 
wateraandachtspunten en criteria en stelt prioriteiten 

     

- De initiatiefnemer en waterbeheerder maken inhoudelijke en 
procesafspraken en leggen deze vast in een afsprakennotitie 

     

Ontwikkel- en adviesfase      

- De initiatiefnemer ontwerpt het plan mbv de criteria en betrekt 
de waterbeheerder bij het ontwerpproces 

     

-      De waterbeheerder denkt mee in het ontwerpproces      

- De waterbeheerder toetst het (voor)ontwerpplan aan de 
criteria en stelt een wateradvies op  

     

Besluitvormingsfase      

De initiatiefnemer weegt de wateraspecten definitief af mbv het 
wateradvies en verantwoordt de afweging in een waterparagraaf 

     

Beoordelingsfase      

De beoordelaar beoordeelt het ruimtelijk plan, inclusief proces en 
inhoud van de watertoets 
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INITIATIEFFASE  

 
C3. Betrekt de initiatiefnemer de waterbeheerder vroegtijdig bij ruimtelijke 

planprocessen? 
 

NB: Van ‘vroegtijdig betrekken’ is sprake als de initiatiefnemer de 
waterbeheerder in de initiatieffase van een ruimtelijk plan betrekt, dus 
voorafgaand aan ontwerpwerkzaamheden aan dat plan. 
 

0 
 

0 0 0 0 

Nee, in zeer 
geringe mate 

   Ja, in zeer 
sterke mate 

 

0 Weet niet / geen mening 
SVP uw keuze aankruizen 

C4.  Bij welk deel van de plannen geeft de waterbeheerder daadwerkelijk 
criteria voor de watertoets, vóórafgaand aan wateradvies? 

 

0 
 

0 0 0 0 

Minder dan 1/3 
van de plannen 

   Meer dan 2/3 
van de plannen 

 
0 Weet niet / geen mening 

SVP uw keuze aankruizen 
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C5.1.  Levert de waterbeheerder maatwerk bij het opstellen van criteria voor de 

watertoets?  
 

NB: Van ‘maatwerk’ is sprake indien geen standaardlijst met criteria wordt 
overhandigd aan de initiatiefnemer maar de waterbeheerder de specifieke ruimtelijke 
situatie waarvoor een initiatief bestaat heeft geanalyseerd op de 
waterhuishoudkundige situatie en op basis daarvan specifieke criteria heeft 
opgesteld. Maatwerk is aan de orde indien criteria zijn opgesteld: 

• specifiek voor het plangebied; 
• aansluitend bij het betreffende planniveau; 
• aansluitend bij de inhoudelijke insteek van het initiatief; 
• in relatie tot de gebiedsspecifieke waterhuishoudkundige kenmerken 
• aansluitend bij de gebiedsspecifieke waterhuishoudkundige doelstellingen 

van de waterbeheerder. 
 

0 0 0 0 0 

Nee, in zeer 
geringe mate 

   Ja, in zeer 
sterke mate 

 

0 Weet niet / geen mening 
Motiveer SVP uw keuze 

 

C5.2.  Stelt de waterbeheerder prioriteiten ten aanzien van de criteria voor de 
watertoets?  
 
NB: Van prioriteitstelling is sprake indien de waterbeheerder duidelijk aangeeft 
wat de ‘harde’ en wat de ‘zachte(re)’ criteria zijn. 
 

0 0 0 0 0 

Nee, in zeer 
geringe mate 

   Ja, in zeer 
sterke mate 

 

0 Weet niet / geen mening 
Motiveer SVP uw keuze 

C5.3.  Verstrekt de waterbeheerder argumenten voor de aangegeven 
prioriteitstelling ten aanzien van de criteria?  
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C6.1. Zijn de criteria die de waterbeheerder voor de watertoets opstelt ruimtelijk 

relevant?  
 

NB: criteria zijn ruimtelijk relevant indien zij in potentie mede richting kunnen 
geven aan de uiteindelijke ruimtelijke vormgeving van een initiatief. 
 

0 0 0 0 0 

Nee, in zeer 
geringe mate 

   Ja, in zeer 
sterke mate 

 

0 Weet niet / geen mening 
Motiveer SVP uw keuze 

C6.2.  Ondersteunt de argumentatie cq de motivatie van de criteria die de 
waterbeheerder voor de watertoets wil gaan gebruiken een goede 
belangenafweging in de ruimtelijke ordening? 
 

Motiveer SVP uw keuze 

 
 

C7.  Zijn de afspraken over de inhoud en het procesverloop van de watertoets 
voor de initiatiefnemer en waterbeheer duidelijk in het beginstadium van 
de watertoets? 

 
0 0 0 0 0 

Nee, in zeer 
geringe mate 

   Ja, in zeer 
sterke mate 

 

0 Weet niet / geen mening 
Motiveer SVP uw keuze 
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ONTWIKKEL- EN ADVIESFASE 

C8.  Wordt de waterbeheerder betrokken tijdens de ontwikkelfase van het  
ruimtelijke initiatief / plan? 

 
0 0 0 0 0 

Nee, in zeer 
geringe mate 

   Ja, in zeer 
sterke mate 

 

0 Weet niet / geen mening 
Motiveer SVP uw keuze 

C9.  Indien u bij de vorige vraag hebt geantwoord dat op enigerlei wijze van 
betrokkenheid van de waterbeheerder sprake is, op welke wijze wordt deze 
betrokkenheid tijdens de ontwikkelfase van het ruimtelijke initiatief / plan 
vorm gegeven? 

 
NB: ‘Betrokken zijn’ kan op verschillende manieren worden ingevuld. Denkt u aan 
bijvoorbeeld aan het verschil tussen alleen betrokkenheid in de vorm van toetsend 
wateradvies over een concept-plan en deelname in projectgroep/klankbordgroep 
tijdens de ontwerpfase van dat plan.  

 

C10  In welke mate geeft de waterbeheerder daadwerkelijk een wateradvies af? 

NB: Het wateradvies wordt gezien als een formeel schrijven waarin de 
waterbeheerder aangeeft in hoeverre het (voor)ontwerpplan voldoet aan de eerder 
afgesproken criteria. 
 

0 0 0 0 0 

Minder dan 1/3 
van de plannen 

   Meer dan 2/3 
van de plannen 

 

0 Weet niet / geen mening 
Motiveer SVP uw keuze 
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C11.  Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de wateradviezen? 

NB: Een wateradvies is van goede kwaliteit indien het advies expliciet aangeeft of 
het (voor)ontwerpplan voldoet aan de eerder afgesproken criteria.  
 

 
C12.  Spreekt de waterbeheerder in de advisering de taal van de ruimtelijke 

ordening?  
 

NB: Het spreken van ruimtelijke ordeningstaal komt tot uiting door het adequate 
gebruik van vaktermino- logie en door bijvoorbeeld aandacht te besteden aan 
ruimtelijke kwaliteit en belevingsaspecten van water. 

 

0 0 0 0 0 

Nee, in zeer 
geringe mate 

   Ja, in zeer 
sterke mate 

 

0 Weet niet / geen mening 
Motiveer SVP uw keuze 

 

BESLUITVORMINGSFASE 

Vraag C13 is relevant voor provincies, RWS en gemeenten als initiatiefnemer 
 

C13. In welke mate werkt het waterbelang door in de definitieve integrale 
besluitvorming?  

 
NB: Onder ‘doorwerking’ verstaan we hier de mate waarin het waterbelang wordt 
gewogen in relatie tot andere belangen, waaronder bijvoorbeeld economische 
belangen. 

 
0 0 0 0 0 

In zeer geringe 
mate 

   In zeer sterke 
mate 

 

0 Weet niet / geen mening 
Motiveer SVP uw keuze 
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C14.  Wordt de waterbeheerder door de initiatiefnemer betrokken bij de 
besluitvorming nadat het wateradvies is gegeven? 

 
0 0 0 0 0 

Nee, in zeer 
geringe mate 

   Ja, in zeer 
sterke mate 

 

0 Weet niet / geen mening 
Motiveer SVP uw keuze 

C15.  Hoe wordt de waterbeheerder betrokken bij de besluitvorming door de 
initiatiefnemer (dus nadat het wateradvies is gegeven)? 

 

C16. In welke mate wordt bij de ruimtelijke plannen daadwerkelijk een 
waterparagraaf opstelt? 

 
0 0 0 0 0 

Minder dan 1/3 
van de plannen 

   Meer dan 2/3 
van de plannen 

 

0 Weet niet / geen mening 
Motiveer SVP uw keuze 

C17.  Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de waterparagrafen? 

C18.  In welke mate stuurt de waterbeheerder een formele inspraakreactie naar 
de initiatief- nemer, indien de planprocedure dit toelaat, wanneer hij níet 
tevreden is over de besluitvorming t.a.v. water? 

 
0 0 0 0 0 

Nooit    Altijd 

SVP uw keuze aankruizen 

Motiveert u svp waarom uw organisatie (zijnde een waterbeheerder) wel of niet 
gebruik maakt van de wettelijke inspraakmogelijkheden . 
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BEOORDELINGSFASE 

C19.  In welke mate stuurt de waterbeheerder een formeel bezwaar naar de 
initiatiefnemer, indien de planprocedure dit toelaat, wanneer hij níet 
tevreden is over de besluitvorming t.a.v. water? 

 
0 0 0 0 0 

Nooit    Altijd 

SVP uw keuze aankruizen 

Motiveert u svp waarom uw organisatie (zijnde een waterbeheerder) wel of niet 
gebruik maakt van de wettelijke bezwaarmogelijkheden . 

 
C20.  In welke mate wendt de waterbeheerder zich tot de Raad van State, indien 

de planprocedure dit toelaat, wanneer hij níet tevreden is over de 
besluitvorming t.a.v. water? 

 
0 0 0 0 0 

Nooit    Altijd 

SVP uw keuze aankruizen 
Motiveert u svp waarom uw organisatie (zijnde een waterbeheerder) wel of niet gebruik maakt 
van de wettelijke beroepsmogelijkheden . 
 

C21.  Welke juridische en bestuurlijke middelen hanteert u als waterbeheerder 
om het waterbelang te waarborgen in de ruimtelijke besluitvorming? 

 

De vragen C22 t/m C27 zijn alleen relevant voor provincies 

C22.  In welke mate beoordeelt de provincie de ruimtelijke plannen op 
doorwerking van de watertoets? 
 
NB: Hier gaat het om de vraag in hoeverre de provincies de ruimtelijke plannen 
gericht beoordelen op de wijze waarop de watertoets is toegepast. 

 
0 0 0 0 0 

In zeer geringe 
mate 

   In zeer sterke 
mate 

 

0 Weet niet / geen mening 
Motiveer SVP uw keuze 
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C23. Wat is de grondslag van de inhoudelijke beoordeling van gemeentelijke 
plannen in het kader van de watertoets? 

 
C24. Hoe beoordeelt de provincie of het watertoetsproces goed is verlopen? 

C25.  Aan hoeveel plannen heeft de provincie geheel of gedeeltelijk goedkeuring 
onthouden vanwege de watertoets sinds de introductie van de watertoets? 

 
De goedkeuring in onthouden aan ….. plannen. 

 

SVP het aantal invullen 

C26. Op grond van welke argumenten zijn die goedkeuringen onthouden? 

C27.  In welke mate heeft de provincie, wanneer deze níet tevreden was over de 
besluitvor- ming t.a.v. water, op grond van de watertoets aan de 
initiatiefnemer om aanvulling of aanpassing van het plan vraagt 
voorafgaand aan de goedkeuring van het plan? 

 
0 0 0 0 0 

In zeer geringe 
mate 

   In zeer sterke 
mate 

 
0 Weet niet / geen mening 

Motiveer SVP uw keuze 

 

COMPENSATIE EN FINANCIERING 

C28.  Voor welk deel van de plannen zijn compenserende maatregelen voor 
water nodig? 

 
NB: Compensatie is het creëren van nieuwe waarden die gelijk zijn aan waarden die 
verloren zullen of dreigen te gaan. 

 
0 0 0 0 0 

Minder dan 1/3 
van de plannen 

   Meer dan 2/3 
van de plannen 

 
0 Weet niet / geen mening 

Motiveer SVP uw keuze 
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C29. Is de benodigde compensatie goed geregeld ten tijde van de 
besluitvorming over het ruimtelijke plan? 

 
NB: Het gaat hier dus om die plannen waarvoor compensatie noodzakelijk is doordat 
waarden verloren zullen gaan of dat dreigen te doen. 

 
0 0 0 0 0 

Nee, in zeer 
geringe mate 

   Ja, in zeer 
sterke mate 

 
0 Weet niet / geen mening 

Motiveer SVP uw keuze 

C30.  Op welke wijze wordt compensatie geregeld? 

C31.  In welke mate is de financiering voor maatregelen in het kader van de 
watertoets geregeld ten tijde van besluitvorming over het ruimtelijk plan? 

 
0 0 0 0 0 

In zeer geringe 
mate 

   In zeer sterke 
mate 

 
0 Weet niet / geen mening 

Motiveer SVP uw keuze 

C32.  Op welke wijze zijn de kosten voor maatregelen in het kader van de 
watertoets verdeeld?  

 
Geeft u svp in uw woorden aan hoe over het algemeen naar uw mening de verdeling 
van de kosten van maatregelen is geregeld. 

 
C33. Worden de kosten van maatregelen betaald door de veroorzaker van de 

plannen die dergelijke maatregelen voor herstel / instandhouding van het 
waterbergende vermogen van het gebied noodzakelijk maken? 

 
NB: Met deze vraag wordt gedoeld op het kostenveroorzakersbeginsel ex art. 10 
van het nationaal bestuursakkoord Water. 

 
0 0 0 0 0 

Voor geen enkel plan 
wordt dit 

veroorzakersbeginsel 
aangehouden 

   Voor alle plannen 
wordt dit 

veroorzakersbeginsel 
aangehouden 

SVP uw keuze aankruizen 
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C34. In welke mate is er duidelijkheid en overeenstemming over de verdeling 
van de kosten van maatregelen in het kader van de watertoets ten tijde van 
besluitvorming over het ruimtelijk plan? 

 
0 0 0 0 0 

In zeer geringe 
mate 

   In zeer sterke 
mate 

 
0 Weet niet / geen mening 

Motiveer SVP uw keuze 
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 DEEL D: DE OPZET VAN HET INSTRUMENT WATERTOETS 

 
D1.  Het instrument van de watertoets leunt sterk op communicatie. In welke 

mate draagt dit communicatieve aspect bij aan de effectiviteit? 
 
 
D2. In welke mate draagt de flexibiliteit van de watertoets bij aan de effectiviteit 

van de toets? 
 
 
D3.  Wat is de mate van de invloed van de wettelijke verankering van de 

watertoets in het Besluit op de Ruimtelijke ordening op de effectiviteit van 
de watertoets? 
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 DEEL E: KOSTENEFFECTIVITEIT  

 
E1.1.  Wat is het aantal fte’s (full time equivalents) dat uw organisatie gemiddeld 

per water toets inzet om de toets uit te voeren? 
 

 

Het aantal fte’s per watertoets bedraagt gemiddeld …………… 

 SVP het aantal fte’s invullen 
 

Aan welke plannen wordt daarbij de meeste tijd besteed. Let op: het gaat hier alleen 
om inzet van menskracht die zónder de watertoets niet zou worden gemaakt. 
 
Omschrijft u svp de soorten plannen waaraan voor de watertoets de meeste tijd wordt 
besteed. 
 

 

 NB: het gaat hier om tijd die zonder de watertoets niet zou zijn besteed. 

 
 
E1.2.  Welke kosten (anders dan de personele kosten) brengt het uitvoeren van 

de watertoets per toets gemiddeld mee?  
 
 
E1.3. In welke mate wegen de baten (doelbereiking van de watertoets) voor de 

waterbeheerder op tegen de kosten van het uitvoeren van de toets? 
 

NB. Geef een gemiddeld oordeel voor de verschillende soorten ruimtelijke plannen. 
Geeft u  svp bij de beantwoording speciale aandacht voor de kosteneffectiviteit van 
de art. 19 WRO vrijstellingen. 
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 DEEL F: SUGGESTIE VOOR CASESTUDIE 

 

In de tweede helft van dit jaar worden er casestudies gedaan voor de evaluatie watertoets. 
We zijn daarvoor op zoek naar ruimtelijke plannen waarop de watertoets is toegepast 
waaruit leerpunten kunnen worden gedestilleerd voor de toepassing van de watertoets in 
andere gevallen. We kunnen leren uit planprocessen waar de watertoets succesvol is 
geweest, maar ook uit processen waar het minder goed is gelopen. 

 

F1.     Kunt u svp een suggestie doen voor een casestudie? 

 

Case 1: 

Case 2: 

Case 3: 

Motivatie voor de suggesties 
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Bijlage 2 
 Overzicht respondenten 
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Provincies Naam 

Provincie Friesland Dhr. P. (Pieter) Postma 
Provincie Groningen Dhr. N (Nico) Rawee 
Provincie Drenthe Dhr. M. (Marcel) Siemonsma 
Provincie Overijssel Dhr. R. (Radha) Sukkar 

 Dhr. R. (Roelof) Klem 
 Dhr. H. (Harrie) Stoffer 

Provincie Gelderland  Mevr. M. (Marianne) Firet 
Provincie Flevoland Dhr. M. (Martin) Griffioen 

 Mevr. S. (Susan) Meijer 
Provincie Utrecht Mevr. K. (Karin) van den Broek 
Provincie Noord-Holland Dhr. N. (Nico) Bizot 
Provincie Zuid-Holland Mevr. D. (Ditte) Valk 
Provincie Zeeland Dhr. L (Lou) Huibregtsen 
Provincie Noord-Brabant Dhr A. (Aad) Scheffer 
Provincie Limburg Dhr. J. (Joep) Geenen 

  
Regionale diensten van 
Rijkswaterstaat 

Naam 

RD Noord-Nederland Dhr. J.H.B.W. Elgershuizen 
RD Oost-Nederland Dhr. A. van Nooten 
RD IJsselmeergebied Dhr. R. (Rutger) Veltman 
RD Utrecht  Mevr. A. (Afke) Blauw 
RD Noord-Holland Dhr. H. (Henk) Looijen 
RD Zuid-Holland Dhr. R.E.A.M. Boeters 
RD Zeeland  Dhr. J.A.W. (Arjen) Verweij 
RD Noord-Brabant Dhr. A.J.W.M. (Arnaut) de 

Kruijf 
RD Limburg Mevr S. (Sigrid) Bosten 
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Waterschappen Naam 

Hoogheemraadschap Amstel Gooi 
en Vecht 

Dhr. J. (Jan) Koedood 

Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden 

Dhr. G. (Goos) Boelhouwer 

Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier 

Dhr. J.W (Jan Willem) Huizinga 

Hoogheemraadschap van Delfland Dhr. J. (Jorien) Burger 
Hoogheemraadschap van Rijnland Dhr B. (Bas) van Ooijen 
Hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard   

Dhr. E. (Eric) Hovingh 

Waterschap Aa en Maas   Dhr. J. (John) Jansen 
Waterschap Brabantse Delta   Dhr. P. (Patrick) de Rooij 
Waterschap De Dommel Mevr. G. (Gerda) van Roode 
Waterschap Groot Salland mevr. S. (Sandra) van Hees 
Waterschap Hollandse Delta   Dhr. C. (Cees) Jongejan 
Waterschap Hunze en Aa´s Dhr. W. (Wilfried) Heinen 
Waterschap Noordervesterzijl Mevr. J. (Johanna) Miedema 
Waterschap Peel en Maasvallei Dhr. F. (Frans) Verdonschot 
Waterschap Reest & Wieden Dhr. H. (Henk) Post 
Waterschap Regge en Dinkel Dhr. J. (Jan) Kwakkel 
Waterschap Rijn en Ijssel Mevr. (Ineke) de Lange 
Waterschap Rivierenland Dhr. T. (Ton) Drost 
Waterschap Roer en Overmaas Dhr. F. (Francois) Kroes 
Waterschap Vallei & Eem Mevr. D. (Daniëlle) Langendijk 
Waterschap Velt en Vecht Dhr. H. (Henri) Legtenberg 
Waterschap Veluwe Mevr. M. (Mirjam) Cuijpers 
Waterschap Zeeuws Vlaanderen Mevr. R. (Rianne) Verplanken 
Waterschap Zeeuwse Eilanden Dhr. J. Minderhoud 
Waterschap Zuiderzeeland Dhr. C. (Coert) van Dam 
Wetterskip Fryslan Dhr. Piekstra 
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Gemeente Contactpersoon 
Amsterdam Mevr C. (Charlotte) Buijs 

Apeldoorn Mevr. N. (Nynke) Jansen 
Bergen Dhr. H. Banken 
Bernheze Dhr. H. (Harold) Soffner 
Culemborg Dhr. R. Booms  
Gouda Mevr. M  Driehuis 
Graafstroom Dhr. de Ruiter 
Haarlem Dhr. R. Follmi 
Hardenberg Dhr. J. (Jaap) Wuite 

Harderwijk Dhr. K (Kees) de Jager 
Hoogeveen Mevr. M. (Maike) Hamstra 

Ijsselstein Mevr. B. Sandermeijer 
Kerkrade Dhr. Widdershove 
Leusden Dhr. Van Nimwegen 

Lichtenvoorde-Groenlo Dhr. Berendsen 
Maastricht Dhr. R. (Rob) Lamers 
Midden Drenthe Dhr. H. (Henk) Heusinkveld 

Nijmegen Dhr. Verhoeven 

Noordoostpolder Dhr. S. Faber 
Obdam Dhr. A. (Aart) de Wit 
Reeuwijk Dhr. W. (Wout) Nomen 

Skarsterlan Mevr. R.A. (Renate) 
Hogeterp 

Schouwen Duiveland Mevr. M (Marielle) Schenk 

Sliedrecht Dhr. W. (Wim) Labee  
Steenwijkerland Dhr. W. de Blecourt 

Tilburg Mevr. D. (Desiree) Rijnders 
Huisman 
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Bijlage 3 
 Resultaten Interviews 
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In deze bijlage worden de resultaten van de interviews onbewerkt weergegeven. De 
antwoorden zijn deels geclusterd onder een overkoepelende noemer (kop). Per noemer 
is eerst aangegeven welke vragen eronder zijn geschaard. Aansluitend volgen de 
teksten waarin de antwoorden op de vragen staan samengevat en figuren waarin de 
kwantitatieve gegevens zijn opgenomen. 
 
 
Water in ruimtelijke planvorming (huidige situatie en trend) 
 
subvragen 
- A1.1 en A1.2 (huidige situatie) 
- A5, A6 (trend) 
- A2.1 / A2.2 (differentiatie) 
 
Huidige situatie 
Meer dan de helft van de respondenten (zowel waterbeheerders als initiatiefnemers) 
geeft aan dat water momenteel in sterke mate expliciet en evenwichtig wordt 
meegenomen in de ruimtelijke besluitvorming. Het oordeel van waterschap en provincie 
is daarbij enigszins positiever dan van gemeenten en Rijkswaterstaat. 
 

totaalscore

zeer geringe mate
2
3
4
zeer sterke mate
geen mening

 
A1.1 : Wordt water momenteel expliciet en evenwichtig meegenomen in ruimtelijke plannen? 
 
Trend 
Alle respondenten zijn van mening dat water explicieter en evenwichtiger wordt 
meegenomen in de planvorming dan in de periode voor 2001 (invoering watertoets). 
Vooral de toenemende ervaring wordt hierbij als oorzaak genoemd. 
Sommige, met name kleinere, gemeenten geven aan pas echt van start te zijn gegaan 
met de watertoets sinds de juridische verankering in 2003. Doordat kleinere gemeenten 
relatief weinig plannen in procedure brengen, kost het opdoen van ervaring met de 
watertoets de nodige tijd. 
De meningen lopen sterk uiteen of er nog een verbeterslag te maken is na 2005.  
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Differentiatie per planvorm 
Vooral waterschappen geven aan dat de mate van doelbereiking tussen de 
verschillende plannen afhankelijk is van het abstractieniveau van het desbetreffende 
plan. De inbreng en doorwerking van het waterbelang verloopt het eenvoudigst bij 
concrete bestemmingplannen. In artikel 19-procedures verloopt de watertoets ook vrij 
goed, maar gezien het grote aantal “slipt er nog wel eens iets door”.  
 
De doorwerking van water in meer abstracte plannen zoals structuurvisies en –plannen 
blijkt in de praktijk lastig.  
 
Differentiatie per waterhuishoudkundig aspect 
Bij uitvoering van de watertoets blijkt de nadruk sterk te liggen op de aspecten die een 
relatie hebben met waterkwantiteit (waterberging en retentie, wateroverlast, riolering).  
De overige aspecten werken niet (watervoorziening en volksgezondheid) of in veel 
mindere mate (waterkwaliteit, ecologie) door via de watertoets.  
 
Watertoets in bredere context 
 
subvragen 
- A3 / A4 (effect watertoets en andere oorzaken) 

 
Doelbereiking wordt door meer dan driekwart van de respondenten in grote tot zeer 
grote mate toegeschreven aan de watertoets. Waterschappen en provincies oordelen bij 
deze vraag licht positiever dan gemeenten.  
 

totaalscore

zeer geringe mate
2
3
4
zeer sterke mate
geen mening

 
A3: Wordt doelbereiking daadwerkelijk veroorzaakt door toepassing van het instrument 
watertoets? 
 
Invoering van de watertoets heeft dus een belangrijke bijdrage geleverd aan het 
gewenste doelbereik. Dit laat onverlet dat de extra aandacht voor water ook voorkomt 
uit een aantal andere oorzaken.  
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De volgende redenen worden genoemd: 
 
- Brede maatschappelijke aandacht voor water inclusief de communicatie in het kader 

van de campagne “Nederland leeft met water”; 
- Aandacht voor water in verschillende beleidsplannen van Rijk, provincie en 

waterschap (KRW, deelstroomgebiedsvisie, Streekplan, reconstructieplan); 
- Aandacht voor water in gemeentelijke omgevingsbeleid (o.a. gemeentelijke 

waterplannen); 
- Structureel contact tussen waterschap en gemeente; 
- Actuele knelpunten in het lokale waterbeheer. 
 
Neveneffecten van toepassing  watertoets 
 

subvraag 
- A7 

 
Als neveneffecten van de watertoets worden genoemd: 
 
- intensiever contact tussen waterschap en initiatiefnemer.  
- verzwaring van het takenpakket 
- integratie van gemeentelijke disciplines merkbaar is 
- minder discussie rondom noodzaak gemeentelijke waterplannen 
 
Uit de interviews blijkt dat het effect op de doorloopsnelheid van het ruimtelijk 
planvormingsproces wisselend wordt ingeschat. Een aantal initiatiefnemers beschouwt 
de watertoets als vetragend, maar dit is geen algemeen geldende opvatting.  
 
Organisatie van de watertoets 
 

subvragen 
- B1/B2/B3 (organisatie per watertoetspartner) 

 
Provincie 
Bij het merendeel van de provincies is de watertoets geïntegreerd in de algemene 
planbeoordeling. De ruimtelijke plannen die voor goedkeuring worden voorgelegd aan 
de provincie komen veelal binnen bij de afdeling ruimtelijke ordening. Vanuit deze 
afdeling worden de verschillende inhoudelijke disciplines binnen de provincie 
geraadpleegd. Over het algemeen leunt de provincie sterk op het inhoudelijke advies 
van de desbetreffende waterbeheerder. 
 
De meeste provincie s beschikken over één specifieke watertoetscoördinator. Vanuit 
deze functie wordt zowel de interne als de externe communicatie gestuurd. De 
werkprocessen rondom de watertoets maken onderdeel uit van de strakke procedures 
rondom ruimtelijke planbeoordeling en zijn expliciet vastgelegd 
 
Waterschap 
De recente fusie van een aantal waterschappen heeft er toe geleid dat: 
- de gefuseerde waterschappen nog werken aan een nieuwe geïntegreerde 

werkwijze. 
- De meeste waterschappen hun beheersgebied hebben opgedeeld in districten 
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In sommige gevallen verloopt de watertoets primair via de medewerkers van de 
districten. Zij fungeren als centraal contactpersoon (plantoetsers of accountmanagers 
genoemd) voor de inliggende gemeenten. Bij deze werkwijze is er meestal sprake van 
een centrale coördinator. Deze draagt zorg voor de interne afstemming tussen de 
districten en de plantoetsers en de implementatie van nieuwe ontwikkelingen. 
 
Andere waterschappen kiezen er heel bewust voor om de uitvoering van de watertoets 
te centraliseren. In dat geval komen alle plannen binnen op één centraal punt en wordt 
de watertoets uitgevoerd door een aantal beleidsmedewerkers die binnen de organisatie 
op zoek gaan naar gebiedsspecifieke informatie. 
 
Er vindt slechts in beperkte mate terugkoppeling met het bestuur plaats over het 
algemene verloop van de watertoets. In een aantal gevallen komt de ambtelijke inzet 
wel terug in de periodieke voortgangsrapportage. Bij knelpuntprojecten wordt indien 
nodig het bestuur wel expliciet geïnformeerd. 
 
Regionale dienst Rijkswaterstaat 
De organisatie van de watertoets binnen de regionale diensten van Rijkswaterstaat is 
gekoppeld aan de dubbele rol (waterbeheerder en initiatiefnemer) die zij vervult. De 
werkwijze is overwegend vastgelegd in handleidingen en protocollen. 
 
Elke regionale dienst heeft haar eigen watertoetscoördinator. Naast de algemene 
coördinatie vervult deze persoon ook de inbreng van RWS als waterbeheerder.  
De uitvoering van de watertoets bij projecten waarvan RWS de initiatiefnemer is, is 
ingebed in de reguliere projectstructuur. De afzonderlijke projectleiders zijn hiervoor 
verantwoordelijk. Zij maken daarbij gebruik van de kennis van eigen medewerkers en de 
specialistische diensten. 
 
Gemeente 
Over de organisatie van de watertoets binnen gemeenten kan worden geconcludeerd 
dat: 
- Gemeenten pragmatisch werken en de werkwijze rondom de watertoets niet 

vastleggen in procesbeschrijvingen of werkprotocollen 
- Gemeentelijke projectleiders verantwoordelijk zijn voor het goed doorlopen van het 

planvormingsproces en vanuit die opgave ook invulling dienen te geven aan de 
watertoets 

- De inhoudelijke invulling van de watertoets meestal verloopt via een medewerker 
water & riolering die in overleg treedt met het waterschap en vorm en inhoud geeft 
aan het watertoetsproces 

- Er wisselend wordt gedacht over het moment in de planvorming waarop gestart 
moet worden met de watertoets. 

 
 
Oordeel over functioneren partners en coordinatie 
 

subvragen 
- B4.1 
- B4.2 / B4.3 

 
Oordeel over functioneren watertoetspartners 
Op de vraag hoe de desbetreffende organisatie oordeelt over de wijze waarop de 
watertoets is georganiseerd bij de watertoetspartners wordt eensluidend geantwoord. 
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Gemeentelijke initiatiefnemers geven aan dat zij op prettige wijze samenwerken met het 
waterschap. Vrijwel alle respondenten koppelen deze prettige samenwerking aan de 
conclusies dat het waterschap de watertoets intern goed heeft georganiseerd. 
De provincie is voor veel gemeenten de “grote onbekende”. Er is nauwelijks tot geen 
contact met de provincie vanuit haar rol als grondwaterbeheerder. Een enkele 
respondent wijdt dat aan capaciteitsgebrek. De wijze waarop de provincie haar rol als 
beoordelaar invult wordt door veel gemeenten als procedureel ervaren. Rijkswaterstaat 
staat veelal op afstand en wordt door sommige respondenten beschouwd als 
“superadviseur”. 
 
De waterschappen geven aan dat zij duidelijke verschillen merken in de wijze waarop de 
watertoets bij gemeenten wordt georganiseerd en ingevuld. Sommige gemeenten 
kiezen voor een centrale coördinator en regulier watertoetsoverleg, bij andere 
gemeenten wordt de watertoets ad hoc per project door afzonderlijke projectleiders 
ingevuld. Ook wordt gesteld dat de invulling van de watertoets bij gemeenten sterk 
persoonsgebonden is.  
De organisatie bij de provincie wordt overwegend als goed en gestructureerd 
beoordeeld. Daarbij wordt wel opgemerkt dat er soms twijfel is over de interne 
afstemming tussen de afdeling water en ruimtelijke ordening. 
 
Provincies zijn overwegend positief over de wijze waarop waterschappen de watertoets 
hebben georganiseerd. De afstand die door gemeenten wordt gevoeld is wederzijds, 
aangezien ook de meeste provincies aangeven geen scherp beeld te hebben van de 
wijze waarop gemeenten de watertoets hebben georganiseerd. 
 
Rijkswaterstaat signaleert vanuit haar rol als initiatiefnemer dat waterschappen de 
watertoets duidelijk verschillend invullen. Dit is niet altijd even prettig voor de 
planontwikkeling. Als waterbeheerder wordt Rijkswaterstaat door de andere partners 
nog wel eens over het hoofd gezien. 
 
Coördinatie en overleg rondom de watertoets 
Uit de interviews blijkt dat waterbeheerders in beperkte mate hun inbreng in het 
watertoetstraject coördineren. Wel is er bijvoorbeeld sprake van generiek 
afstemmingsoverleg. Ook zijn er tussen sommige provincies en waterschappen 
werkafspraken gemaakt. Er is geen behoefte, in verband met organisatorische 
consequenties, om te komen tot gezamenlijke wateradviezen. 
 
De intensiteit en aard van het contact tussen gemeente en waterschap laat een 
wisselend beeld zien. Waterschappen schetsen een beeld waarin de mate van 
structureel overleg verschilt per gemeente. Een vergelijkbaar beeld wordt gevormd door 
de gemeentelijke respondenten.  
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totaalscore

zeer geringe mate
2
3
4
zeer sterke mate
geen mening

 
B4.2 In welke mate coördineert u uw inbreng in het watertoetsproces met andere 
waterbeheerders? 
 
Met name kleinere gemeenten geven de voorkeur aan een pragmatische invulling van 
het watertoetsoverleg. In deze gevallen wordt per watertoetstraject overlegd. Deze 
werkwijze is gekoppeld aan het aantal ruimtelijke plannen dat jaarlijks in procedure 
wordt gebracht. 
Bij een groot aantal gemeenten wordt regulier overleg gevoerd over de watertoets. De 
frequentie varieert van 1 tot 6 keer per jaar. Tijdens deze overleggen wordt de 
voortgang van lopende plannen besproken. In een aantal gevallen wordt het reguliere 
overleg tevens gebruikt om in een breder kader over water te praten. 
Naast het ambtelijk overleg is in veel gemeenten ook sprake van een jaarlijks bestuurlijk 
overleg. Dit is vrijwel nooit een exclusief watertoetsoverleg. 
 
Gebruik beleidsinformatie 
 

Subvragen 
- B5.1 / B5.2 
 
De waterschappen hebben de verschillende beleidsstukken veelal geïntegreerd tot een 
specifieke watertoetsnotitie waarin de expliciete beleidsdoelstellingen en uitgangspunten 
staan opgenomen die in het kader van de watertoets ingebracht worden. Door deze 
doorvertaling wordt over het algemeen geconcludeerd dat het beleid op orde is. Een 
aantal respondenten geeft aan dat de in ontwikkeling zijnde kaders voor regionale 
waterberging en GGOR een wenselijke aanvulling zijn. 
 
Gebruik systeeminformatie 
 

subvragen 
- B6.1 / B6.2 

 
Ook de watersysteeminformatie is overwegend op orde, waarbij een aantal 
waterschappen wel opmerkt dat ze nog gebruik moeten maken van gedateerde 
grondwaterstandgegevens. Een enkele respondent merkt ook op dat juist informatie in 
de bebouwde omgeving ontbreekt. 
Een aanzienlijk aantal waterschappen heeft de beschikbare informatie gebundeld in 
(digitale) waterkansenkaarten waardoor de informatie makkelijk ontsloten kan worden. 
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De provincie geeft aan dat de eigen beleidsplannen afdoende houvast bieden voor de 
watertoets. Inhoudelijke watersysteeminformatie wordt zelden gebruikt. Dit is gekoppeld 
aan de rol van de provincie in het watertoetsproces en het feit dat zij vooral toets op de 
wijze waarop het proces is verlopen. 
 
Houding initiatiefnemer 
 

subvraag 
- B7 

 
Een aantal gemeenten heeft via het opstellen van een gemeentelijk waterplan of vanuit 
de noodzaak tot het nemen van maatregelen een eigen ambitieniveau bepaalt. Deze 
aandacht voor water heeft geleid tot een breed ambtelijk en bestuurlijk draagvlak 
waardoor de desbetreffende initiatiefnemers aangeven vanuit een positieve, water-
georiënteerde grondhouding invulling te geven aan de watertoets. 
 
Bij gemeenten die een dergelijk traject nog niet hebben doorlopen, is water niet meer 
dan één van de aandachtspunten voor ruimtelijke planvorming. De meerwaarde die 
water kan leveren aan een ruimtelijk plan wordt in dat geval wel onderkend. De 
noodzaak voor het uitvoeren van de watertoets staat daarmee ook niet ter discussie, 
maar de grondhouding is minder positief. Zonder bestuurlijk draagvlak voor water, spitst 
de discussie zich snel toe op financiën.  
 
 
Verloop proces watertoets 
 

subvragen 
- C1 / C2 
 
Wordt het procesverloop van de watertoets in zijn totaliteit in ogenschouw genomen, 
dan blijkt dat respondenten, zowel initiatiefnemers als waterbeheerders, over het 
algemeen aangeven dat het proces goed tot zeer goed verloopt. De gemeenten zijn als 
initiatiefnemers het meest positief.  
 

totaalscore

zeer slecht
2
3
4
zeer goed
geen mening

 
C1: Hoe vindt u dat het proces van de watertoets over het algemeen verloopt? 
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Het gevoel heerst dat de verschillende partijen van elkaar weten wat er verwacht wordt. 
Echter indien er door wordt gevraagd blijkt dat er toch nog wel wat zaken voor 
verbetering in aanmerking komen. Het gaat dan met name over het tijdstip van 
betrokkenheid van de waterbeheerders bij een ruimtelijk initiatief. Dit tijdstip is veelal te 
laat om nog invloed uit te kunnen oefenen op de locatiekeuze van het initiatief. Ook de 
mate van betrokkenheid van waterbeheerders nadat het wateradvies is gegeven laat te 
wensen over.  
 
De effectiviteit van de verschillende procestappen wordt sterk uiteenlopend beoordeeld. 
Samenvattend kan wel worden geconcludeerd dat: 
 
- De grootste effectiviteit behaald kan worden door een daadwerkelijke vroegtijdige 

betrokkenheid 
- De effectiviteit van de stappen die verder naar achteren in het proces liggen minder 

hoog wordt ingeschat 
- Er een duidelijke tweedeling merkbaar is in de beoordeling van de formele stappen. 

Enerzijds wordt gesteld dat deze stappen een belangrijke stok achter de deur zijn, 
anderzijds heerst de mening dat als je deze stappen nodig hebt, de watertoets niet 
goed is uitgevoerd. 

 
 
Vroegtijdige betrokkenheid 
 

subvragen 
- C3 

 
Uit de interviewresultaten komt het beeld naar voren dat de respondenten gematigd 
positief zijn over de mate waarin de waterbeheerders vroegtijdig worden betrokken bij 
ruimtelijke initiatieven. Duidelijk in het oog springt hierbij wel dat gemeenten zichzelf op 
dit punt hoger inschatten dan dat de waterschappen dat doen. Bij waterschappen heerst 
de opvatting dat het nog wel voorkomt dat men pas in een latere fase van een ruimtelijk 
initiatief door de gemeenten wordt betrokken bij het planproces.  

 
C3: betrekt de initiatiefnemer de waterbeheerder vroegtijdig bij ruimtelijke planprocessen? 
 
Het moment dat waterbeheerders betrokken worden is sterk afhankelijk van de grootte 
van het plan cq initiatief. De grotere plannen, zoals stedelijke uitbreidingsplannen 
worden door gemeenten gestructureerder aangepakt dan allerlei kleinere ad hoc 
initiatieven.  
 

waterschap

zeer geringe mate
2
3
4
zeer sterke mate
geen mening

gemeente

zeer geringe mate
2
3
4
zeer sterke mate
geen mening
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De consequentie hiervan is dan ook dat de vroege betrokkenheid van waterschappen, 
evenals die van andere adviseurs, meer gestalte krijgt bij de grotere plannen en 
initiatieven dan bij de kleinere. Ook de wijze van het betrekken van het waterschap loopt 
uiteen met de omvang van plannen en initiatieven. Bij de grotere initiatieven verloopt het 
inschakelen van het waterschap meer planmatig; bij de kleinere initiatieven is nog al 
eens sprake van een ad hoc inschakeling van het waterschap (“Oh ja het waterschap; 
bijna vergeten!”). De rol van externe adviseurs die in opdracht van een gemeente een 
plan opstellen is hierbij ook van belang. 
 
Als belangrijke kanttekening hierbij wordt ook gesteld dat sommige plannen in het 
beginstadium nog geclassificeerd zijn als geheim in verband met (gemeentelijke) 
grondposities. Een aantal gemeenten weerhoudt dit aspect van het vroegtijdig betrekken 
van de waterbeheerder (en andere partners). 
 
Een enkele respondent maakt een belangwekkende annotatie bij de wijze van 
inschakeling van de waterbeheerder. Gesteld wordt daarin dat de diverse reguliere 
overleggen die er met enige regelmaat tussen waterschap en gemeenten worden 
gehouden, klaarblijkelijk onvoldoende zijn om een snel een breed bewustzijn van de 
watertoets binnen gemeentelijke apparaten tot stand te brengen. Wellicht moeten 
gemeentelijke initiatiefnemers op een reguliere basis van informatie over de watertoets 
worden voorzien om zo voor een langere periode kennisverbreiding rond de watertoets 
vorm te geven. 
 
Onvermeld mag tenslotte niet blijven, dat sommige gemeenten op een structurele basis 
waterbeheerders vroeg bij hun ruimtelijke initiatieven betrekken. Die gemeenten 
beschikken vaak over werkprocessen voor ruimtelijke initiatieven, waarin de watertoets 
is gekoppeld aan de diverse procedurele stappen rond de uitwerking van het ruimtelijke 
initiatief.  
 
Sturing van de watertoets (door de waterbeheerder) 
 

subvragen 
- C4 t/m C5.3 

 

Onder de noemer ‘sturing van de watertoets’ wordt een aantal vraagstellingen 
behandeld over de criteria die waterbeheerders stellen voor de watertoets.  
 
Door waterbeheerders is aangegeven dat voor grotere plannen, zoals streekplannen en 
grote bestemmingsplannen, altijd criteria worden meegegeven voorafgaand aan het 
wateradvies. Voor dergelijke plannen worden over het algemeen gebiedsspecifieke 
criteria opgesteld, zodat van maatwerk sprake is. Bij kleinere initiatieven wordt vaker 
een standaardmatige set van criteria aangereikt. Deze aanpak berust onder meer op de 
noodzaak om efficiënt met de bij de waterbeheerder aanwezige expertise en capaciteit 
om te gaan. 
 
De provincie Utrecht geeft aan dat de criteria in haar waterhuishoudingsplan zijn 
opgenomen. Deze standaardmatige criteria zijn het vertrekpunt voor het vervolgens 
specificeren van planspecifieke criteria. 
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totaalscore

minder dan 1/3
2
3
4
meer dan 2/3
geen mening

 
C4: Bij welk deel van de plannen geeft de waterbeheerder daadwerkelijk criteria voorafgaand 
aan het wateradvies? 
 
De criteria zijn niet altijd gebaseerd op maatwerk. Op dit punt geven respondenten aan 
dat hierin nog een verbeteringsslag is te maken. 
 
Wat opvalt in de respons van de geïnterviewde personen is dat gemeenten duidelijk 
minder te spreken zijn over de mate waarin waterbeheerders maatwerk leveren dan de 
waterbeheerders zelf. Een verklaring hiervoor kan zijn dat het lagere expertiseniveau 
binnen gemeentelijke organisaties op het vlak van waterbeheer ertoe leidt dat men de 
aangereikte criteria minder kan duiden, wat vervolgens leidt tot een lagere waardering 
van die criteria. 
 

C5.1: Levert de waterbeheerder maatwerk bij het opstellen van criteria? 
 
Uit de respons komt naar voren dat van een prioriteitstelling binnen de criteria maar 
mondjesmaat sprake is. Ook hier zijn de waterschappen duidelijk meer te spreken over 
hun prestaties dan dat de gemeenten dat zijn.  

waterschap

zeer geringe mate
2
3
4
zeer sterke mate
geen mening

gemeente

zeer geringe mate
2
3
4
zeer sterke mate
geen mening
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C5.2: Stelt de waterbeheerder prioriteiten ten aanzien van de criteria voor de watertoets? 
 
Waterbeheerders geven aan dat het opstellen van criteria aansluitend bij het betreffende 
planniveau en aansluitend bij de inhoudelijke insteek van het initiatief beter kan. De 
criteria zijn wel specifiek voor het plangebied, in relatie tot de gebiedsspecifieke 
waterhuishoudkundige kenmerken en aansluitend bij de gebiedsspecifieke 
waterhuishoudkundige doelstellingen van de waterbeheerder.  
 
 
Ruimtelijke relevantie criteria voor de watertoets 
 

subvragen 
- C6.1 / C6.2 

 
De waterbeheerders geven aan dat de ruimtelijke relevantie van de wateradviezen nog 
wel eens tegenvalt. Met name de toelichting cq motivatie van de argumentatie kan 
beter.  
 

totaalscore

zeer geringe mate
2
3
4
zeer sterke mate
geen mening

 
C6.1: Zijn de criteria die de waterbeheerder verstrekt ruimtelijk relevant? 
 
In bijvoorbeeld de provincie Gelderland is het gebrek aan ruimtelijke relevantie van 
criteria vroegtijdig onderkend. Hierop is gereageerd door in samenwerking met 
waterschappen na te gaan hoe de criteria in een zo concreet mogelijke vorm konden 
worden gegoten. Dit heeft daadwerkelijk geleid tot criteria en adviezen met een duidelijk 
hogere ruimtelijke relevantie. 
 
 

waterschap

zeer geringe mate
2
3
4
zeer sterke mate
geen mening

gemeente

zeer geringe mate
2
3
4
zeer sterke mate
geen mening
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Concreetheid en duidelijkheid afspraken  
 
subvraag 
- C7 

 
Omtrent de inhoud en het procesverloop van de watertoets worden naar de mening van 
veel respondenten in het beginstadium van de watertoets geen duidelijke afspraken 
gemaakt.  
Bij gemeenten is het overwegende beeld dat het verdere verloop van de watertoets 
gedurende de uitwerking van het ruimtelijke initiatief maar weinig duidelijk is. Ook bij 
deze vraag zijn de waterschappen aanmerkelijk positieven gestemd.  
 

totaalscore

zeer geringe mate
2
3
4
zeer sterke mate
geen mening

 
C7: Zijn de afspraken over de inhoud en het procesverloop van de watertoets duidelijk in het 
beginstadium? 
 
De respondenten geven verschillend antwoord op de vraag of de beperkte duidelijkheid 
als negatief moet worden bestempeld. Veel respondenten van gemeenten en 
waterschap geven de voorkeur aan een pragmatische in plaats van formele invulling van 
de watertoets. Dat dit minder gewenste bijwerkingen heeft (onduidelijkheid) wordt 
geaccepteerd. 
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Betrokkenheid in ontwikkelfase 
 

subvragen 
- C8 
- C9 
Gemeenten en waterbeheerder geven een grotendeels overeenkomend beeld over de 
mate van betrokkenheid van de waterbeheerder bij de ontwikkelfase van ruimtelijke 
initiatieven. Ze zijn het er over eens dat deze betrokkenheid over het algemeen laag is. 
 

totaalscore

zeer geringe mate
2
3
4
zeer sterke mate
geen mening

 
C8: Wordt de waterbeheerder betrokken tijdens de ontwikkelfase van het plan? 
 
Vanuit capaciteitsoogpunt nemen waterbeheerders met name deel aan de 
ontwikkelingsfase van grotere plannen. Opgemerkt wordt dat factoren als tijdsdruk, 
houding van de initiatiefnemer zelf en complexiteit van het plan de mate van deelname 
beïnvloeden.  
 
 
De wijze van betrokkenheid varieert. Soms beperkt de waterbeheerder zich tot 
deelname aan een startoverleg, om daarin het programma van eisen voor het te 
ontwikkelen initiatief mede vorm te geven aan de hand van de criteria voor de 
watertoets. Soms neemt men deel als agendalid aan de projectgroep en bezoekt men 
bijeenkomsten daar waar de agenda daartoe aanleiding geeft. 
 
Bij de waterschappen was ook het geluid te horen dat men soms bewust terughoudend 
is om in projectgroepverband samen te werken in een ontwikkelingsfase. Dit is het 
resultaat van ervaringen met projecten, waarin waterschappen in een uitvoerende rol 
worden gedrukt, waarin zij zich op dat adviesmoment niet willen bevinden. Het blijkt de 
initiatiefnemer dan minder te gaan om het meedenken maar juist om het produceren en 
aanleveren van diverse input ten behoeve van het ruimtelijk initiatief.  
 
Bij de kleinere plannen nemen waterbeheerders niet of nauwelijks deel aan de 
ontwikkelfase. De waterbeheerders vinden ze ook niet noodzakelijk. 
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Wateradvies 
 

subvragen 
- C10 
- C11 (inhoudelijke kwaliteit) 
- C12 (vertaling naar de RO) 

 
De respondenten werkzaam bij waterschappen en provincies geven vrijwel allemaal aan 
dat ze bij meer dan 2/3 van de relevante ruimtelijke initiatieven een wateradvies 
verstrekken.  
 

C10: in welke mate geeft de waterbeheerder daadwerkelijk een wateradvies af? 
 
De gemeentelijke respondenten en de respondenten werkzaam bij Rijkswaterstaat 
geven aan dat bij een kleiner gedeelte van de ruimtelijke initiatieven en wateradvies 
wordt versterkt.  
 
Waterbeheerders geven aan nog geen klachten te hebben ontvangen over de kwaliteit 
van de wateradviezen, dit kan worden opgevat als een indicatie dat initiatiefnemers ook 
daadwerkelijk tevreden zijn. Ze geven zelf wel aan dat het soms scherper kan, met 
andere woorden er kan beter maatwerk worden geleverd. De adviezen worden wel 
steeds duidelijker en ruimtelijk relevanter.  
 
Waterbeheerders en ruimtelijk ordenaars van gemeenten spreken een andere taal, 
maar ze spreken deze wel zo duidelijk (of begrijpelijk) dat ze elkaar verstaan. Er kan 
overigens ook niet gesproken worden over één taal voor ruimtelijke ordenaars.  
 
 
 

waterschap

minder dan 1/3
2
3
4
meer dan 2/3
geen mening

provincie

minder dan 1/3
2
3
4
meer dan 2/3
geen mening

gemeente

minder dan 1/3
2
3
4
meer dan 2/3
geen mening

RWS

minder dan 1/3
2
3
4
meer dan 2/3
geen mening



 
 
 
 
 
 
 

Evaluatie watertoets Bijlage 3 9R2546.A0/R001/FDU/AVIP/Nijm 
Definitief rapport - 15 - 25 juli 2005 

 

Betrokkenheid in de besluitvormingsfase 
 

subvragen 
- C13 
- C14 
- C15 
- C16 

 
De oordelen van provincies, gemeenten en regionale diensten rijkswaterstaat over de 
doorwerking van het waterbelang tijdens de afweging omtrent een ruimtelijk initiatief 
lijken sterk op elkaar. De verschillende organisaties binnen iedere groep geven sterk 
uiteenlopende antwoorden. Wat in iedere groep overweegt is echter de mening dat er 
sprake is van een doorwerking die varieert per type ruimtelijk initiatief. In enkele situaties 
is het waterbelang de dominante factor tijdens de integrale besluitvorming, in andere 
gevallen neemt het water een plaats in naast andere factoren die in de integrale 
afweging worden betroken.  
 

totaalscore

zeer geringe mate
2
3
4
zeer sterke mate
geen mening

 
C13: in welke mate werkt het waterbelang door in de definitieve integrale besluitvorming? 
 
Diverse respondenten wijzen er terecht op dat de mate waarin water doorwerkt in de 
definitieve integrale besluitvorming wel een afgeleide is van de vraag in hoeverre er van 
een “water”- probleem sprake is. Wordt dit punt tijdens de interviews verder besproken, 
dan groeit het beeld dat daar waar een watervraagstuk daadwerkelijk aan de orde is, het 
waterbelang zwaarder mee weegt in de integrale besluitvorming.  
 
Dit beeld omtrent de doorwerking van het waterbelang in de integrale besluitvorming 
werkt duidelijk door naar de mate waarin waterbeheerders bij de integrale 
besluitvorming worden betrokken. Alle respondenten vanuit de waterschappen, 
gemeenten rijkswaterstaat en provincies geven aan dat deze betrokkenheid beperkt is.  
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totaalscore

zeer geringe mate
2
3
4
zeer sterke mate
geen mening

 
 
C14: wordt de waterbeheerder door de initiatiefnemer betrokken bij de besluitvorming nadat het 
wateradvies is gegeven? 
 
Deze beperkte betrokkenheid wordt door een aantal waterschappen als spijtig ervaren. 
Het zicht op ontwikkelingen binnen het beheersgebied vervaagt daarmee. Van 
betrokkenheid is wel sprake indien de waterbeheerder een negatief wateradvies heeft 
afgegeven. In die gevallen is er rondom de besluitvorming contact over de wijze waarop 
de negatieve aspecten kunnen worden verzacht. Dit  vanuit het oogpunt de 
besluitvorming bij de provincie niet onnodig te frustreren. 
 
Soms ontvangen de waterbeheerders een schrijven van de initiatiefnemer met hoe is 
omgegaan met het wateradvies.  
Één gemeente geeft aan dat de bestemmingsplannen altijd naar de waterbeheerder 
worden opgestuurd, bij artikel 19 procedures kan dit beter.  
 
 
De waterparagraaf 
- C16 aantal 
- C17 beoordeling (onderscheid in beheerder en initiatiefnemer) 
 
De waterparagraaf wordt naar de mening van het overgrote deel van de respondenten 
bij ruimtelijke besluitvormingen de daaruit voortkomende producten daadwerkelijk 
opgesteld. De oorzaak van deze hoge score blijkt bij navraag te liggen in het gegeven 
dat de het Besluit Ruimtelijke Ordening verplicht tot het opstellen van een dergelijke 
waterparagraaf. Slechts een enkele respondent gaf aan dat de betreffende organisatie 
vanuit de rol van initiatiefnemer de waterparagraaf opstelt vanuit de eigen overtuiging 
van het nut daarvan of vanuit een interne beleidsregel. 



 
 
 
 
 
 
 

Evaluatie watertoets Bijlage 3 9R2546.A0/R001/FDU/AVIP/Nijm 
Definitief rapport - 17 - 25 juli 2005 

 

totaalscore

minder dan 1/3
2
3
4
meer dan 2/3
geen mening

 
C16: In welke mate wordt bij ruimtelijke plannen daadwerkelijk een waterparagraaf opgesteld? 
 
De kwaliteit van de waterparagrafen loopt volgens de waterbeheerders sterk uiteen. Met 
name de inhoudelijke aspecten worden goed beschreven. 
De motivatie van keuzes rondom de wijze waarop is omgegaan met het wateradvies en 
de verankering van afspraken laat nog te wensen over.  Hierdoor biedt de paragraaf in 
veel gevallen niet de zekerheid dat er ook daadwerkelijk datgene wordt gerealiseerd wat 
in het kader van de watertoets is afgesproken. 

De waterparagraaf voor artikel 19 
procedures bestaan, mede ingegeven 
door de beperkte relevantie, 
overwegend uit standaardteksten.  
 
Benutting formele inspraak en 
bezwaarprocedures 
subvragen 
- C18 (inspraak)  
- C19 (formeel bezwaar) 
- C20 ( Raad van Statie) 
 
De waterbeheerders maken in sterk 
wisselende mate gebruik van de 
mogelijkheid van het aanreiken van 
zienswijzen of een andere vorm van 
inspraakreactie rond ruimtelijke 
voornemens, indien zij het niet eens 
zijn met de wijze waarop het 
waterbelang in het betreffende 
voornemen is verwerkt. Daarbij wordt 
opgemerkt dat in het kader van het 
verplichte artikel 10-overleg al veel 
zaken worden geregeld. 
 
C18, 19 en 20: In welke mate maakt de 
waterbeheerder gebruik van de 
mogelijkheid tot formele inspraak, 
bezwaar en de gang naar de Raad van 
State indien hij niet tevreden is over de 
besluitvorming tav water? 

totaalscore

nooit
2
3
4
altijd
geen mening

totaalscore

nooit
2
3
4
altijd
geen mening

totaalscore

nooit
2
3
4
altijd
geen mening
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De respondenten vanuit rijkswaterstaat geven aan dat in voorkomende gevallen altijd 
een inspraakreactie wordt gegeven. Gemeenten geven aan dat zij nog maar zelden een 
inspraakreactie van een waterbeheerder hebben ontvangen. 
 
Bij de waterschappen variëren de antwoorden, waarbij het overwegende beeld is dat 
men terughoudend is met het geven van een inspraakreactie. Op doorvragen op dit punt 
brengen veel respondenten te berde dat het proces van de watertoets mensenwerk is. 
Daarmee bedoeld men dan te zeggen, dat als de waterbeheerder eenmaal aan tafel is 
bij de initiatiefnemer, de onderlinge communicatie en onderhandeling over de 
vormgeving van het initiatief een belangrijke bepalende (succes)factor is voor het 
daadwerkelijk veiligstellen van het waterbelang. “Samen komen we er dan meestal wel 
uit!”. De inzet van eventuele inspraak, bezwaar laat staan beroepsmogelijkheden zou 
een dusdanige hypotheek op de onderlinge relaties kunnen leggen, dat bij nieuwe 
initiatieven waarbij men elkaar weer treft dit overleg en onderhandelingsproces 
aanmerkelijk stroever zou kunnen verlopen. 
 
Vanuit één provincie wordt aangegeven dat het (ongeschreven) beleid is dat de 
waterschappen altijd een inspraakreactie geven, indien een plan onvoldoende recht 
doet aan het waterbelang. Wel wordt daarbij de nuance aangebracht dat de hardheid 
van de aangereikte (en met voeten getreden) criteria van invloed is op het besluit al dan 
niet een inspraakreactie af te geven. In één adem wordt vervolgens vermeld, dat het ook 
(ongeschreven) beleid is om, als eenmaal een inspraakreactie is afgegeven, ook in 
bezwaar en eventueel beroep te gaan indien de inspraakreactie niet leidt tot bijstelling 
van het betreffende initiatief.  
 
 
Wordt het optreden van de waterschappen in de trits inspraak, bezwaar en beroep 
gevolgd, dan wordt uit de antwoorden duidelijk dat iedere volgende stap in mindere 
mate aan de orde is. Dit valt te verklaren, aldus diverse respondenten, uit het gegeven 
dat nadat het waterschap een inspraakreactie heeft ingediend, de betreffende 
initiatiefnemer veelal met het waterschap (alsnog) in gesprek gaat om het initiatief zo 
mogelijk af te stemmen op de inspraakreactie van het waterschap.  
 
 
Inzet overig juridisch bestuurlijke middelen 
 

subvraag 
- C21 

 
De meeste respondenten geven er de voorkeur aan om via goed ambtelijk contact te 
komen tot een acceptabele invulling van de watertoets. Indien zich problemen voordoen 
wordt vooral het middel “bestuurlijk overleg” ingezet om uit de impasse te komen.  
 
Waterschappen geven daarbij aan dat ze bij concrete inrichtingsprojecten ook het 
vergunningentraject (Keur en WVO) achter de hand hebben. Ook de Provinciale Plan 
Commissie wordt genoemd als middel. 
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Planbeoordelingen provincies 
 

subvragen 
- C22 t/m C27 

 
De provincies geven aan in sterke tot zeer sterke mate de ruimtelijke initiatieven te 
beoordelen op doorwerking van de watertoets. De meeste respondenten geven daarbij 
aan dat de provincie primair het proces beschouwd. Voor de inhoudelijke kant van het 
waterbelang leunen de provincies voornamelijk op het wateradvies van de 
waterbeheerder dat bij de initiatieven is gevoegd.  
Het oordeel van de provincie beantwoordt dan met name de vraag of het wateradvies op 
een afdoende wijze is vertaald naar de waterparagraaf in het bijbehorende plan.  
 

provincie

zeer geringe mate
2
3
4
zeer sterke mate
geen mening

 
C22: In welke mate beoordeelt de provincie de ruimtelijke plannen op doorwerking van de 
watertoets? 
 
De beoordeling van het verloop van de watertoets is geïntegreerd in de totale 
planbeoordeling die de provincie uitvoert. Een groot aantal provincies heeft hiervoor een 
speciale notitie “planbeoordeling” waarin verwoord staat hoe de provincie ruimtelijke 
plannen beoordeelt. 
Het oordeel over het procesverloop blijkt niet in alle gevallen eenvoudig aangezien 
waterparagrafen hier slechts beperkt aandacht aan besteden. Op basis van het plan en 
het meegeleverde wateradvies probeert de provincie een beeld te vormen van het 
doorlopen proces en de keuzes die daarin gemaakt zijn. Bij twijfel wordt standaard 
contact opgenomen met de desbetreffende waterbeheerder. 
 
Gezien het groot aantal ruimtelijke plannen dat jaarlijks in procedure wordt gebracht is 
het aantal (gedeeltelijke) onthouden goedkeuringen minimaal te noemen. Bij sommige 
provincies is dit nog nooit voorgekomen, bij andere enkele malen.  
 
De provinciale respondenten geven aan dat deze stap niet wordt geschuwd, maar dat in 
de praktijk een slecht doorlopen watertoets of een ondeugdelijke waterparagraaf in het 
vooroverleg (artikel 10) al wordt gesignaleerd waarna de initiatiefnemer de mogelijkheid 
krijgt een en ander te herstellen. De goedkeuring wordt in voorkomende gevallen 
(gedeeltelijk) onthouden op inhoudelijke, juridische (verkeerde bestemming of 
onvolledige doorwerking in voorschriften) of procesmatige gronden (geen overleg). 
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provincie

zeer geringe mate
2
3
4
zeer sterke mate
geen mening

 
C27: In welke mate heeft de provincie, wanneer deze niet tevreden was over de besluitvorming 
tav water, op grond van de watertoets om aanvulling of aanpassing van het plan gevraagd 
voorafgaand aan de goedkeuring? 
Compensatie 
 

subvragen 
- C28 / C29 /C30 

 
Compenserende maatregelen voor water blijken in de praktijk niet vaak nodig. De 
beantwoording van vraag C28 wekt deels een andere suggestie maar dat is gekoppeld 
aan het feit dat een aantal respondenten watermaatregelen binnen het desbetreffende 
plan ook opvat als compensatie. Compensatie buiten het plangebied komt dus niet vaak 
voor en is vooral gekoppeld aan binnenstedelijke plannen waarbij weinig ruimte is. 
 

totaalscore

minder dan 1/3
2
3
4
meer dan 2/3
geen mening

 
C28: Voor welk deel van de plannen zijn compenserende maatregelen voor water nodig? 
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Waterbeheerders geven aan weinig zicht te hebben op hoe compensatie geregeld is. In 
voorkomende gevallen wordt compensatie wel genoemd, maar de mate waarin dit via 
harde afspraken of verankering in andere plannen is geregeld blijft onduidelijk. De 
voorkeur gaat uit naar bestuurlijke afspraken. 

C29: Is de benodigde compensatie goed geregeld ten tijde van de besluitvorming over het 
ruimtelijk plan? 
 
Financiering 
 

subvragen 
- C31 t/m C34 

Op de vraag of de financiering goed is geregeld ten tijde van de besluitvorming over het 
ruimtelijk plan wordt uiteenlopend geantwoord. Een relatief groot deel van de 
respondenten (circa een kwart) geeft aan hier geen beeld van te hebben. Deze 
onduidelijkheid speelt vooral bij Rijkswaterstaat en Provincie. Klaarblijkelijk blijken de 
afspraken niet duidelijk (voor een relatieve buitenstaander) uit het plan dat voorligt. 
Gemeenten geven daarentegen aan dat de financiering over het algemeen vrij goed 
geregeld is. 
 

totaalscore

zeer geringe mate
2
3
4
zeer sterke mate
geen mening

 

waterschap

zeer geringe mate
2
3
4
zeer sterke mate
geen mening

gemeente

zeer geringe mate
2
3
4
zeer sterke mate
geen mening

totaalscore

zeer geringe mate
2
3
4
zeer sterke mate
geen mening
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C31: In welke mate is de financiering voor maatregelen in het kader van de watertoets geregeld 
ten tijde van de besluitvorming over het ruimtelijk plan.? 
 
De meeste respondenten geven aan dat bij de verdeling van kosten het principe “de 
veroorzaker betaald” wordt gevolgd. Indien er sprake is van koppeling van doelstellingen 
financiert het waterschap soms ook mee. Sommige waterschappen hebben een 
fiancieringsregeling hiervoor waarbij aan de hand van een puntensysteem wordt 
bepaald hoe groot de bijdrage van het plan is aan de doelstellingen van het waterschap. 
De bijdrage wordt hierop afgestemd. 
 

totaalscore

voor geen enkel plan
2
3
4
voor elk plan
geen mening

 
C33: worden de kosten van maatregelen betaald door de veroorzaker van de plannen die de 
maatregelen noodzakelijk maakt d? 
 
 
Opzet instrument 
 

subvragen 
- D1 (communicatie) 
- D2 (flexibiliteit) 
- D3 (juridische verankering) 

 
Bij deze vragen is de respondenten gevraagd aan te geven in welke mate de 
verschillende peilers van de watertoets (communicatie, flexibiliteit en juridische 
verankering) bijdragen aan de effectiviteit van het instrument. 
 
Alle respondenten zijn van mening dat de drie genoemde aspecten een wezenlijke en 
noodzakelijke bijdrage leveren aan het succes van de watertoets. Opvallend is de 
conclusie van gemeenten dat zij de wettelijke verankering belangrijker vinden dan de 
communicatieve en flexibele aspecten van het instrument watertoets.  
 
Met name provincies vinden de communicatie en flexibiliteit juist belangrijker en zien de 
wettelijke verankering slechts als een stok achter de deur.  Hierbij speelt mee dat een 
aantal gemeenten aangeeft dat zonder juridische verankering de watertoets niet in de 
huidige vorm zou worden uitgevoerd. 
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Kosteneffectiviteit 
 

subvragen 
- E1 (tijdsbesteding totaal en per type plan) 
- E2 (overige kosten) 
- E3 (oordeel kosteneffectiviteit) 

 
De tijdsbesteding die de watertoets met zich mee brengt varieert sterk per organisatie. 
Uit de interviews ontstaat het volgende globale beeld: 
- Gemeente  : ¼ tot 1 fte 
- Waterschap : 1 tot 5 fte 
- Rijkswaterstaat  : 1 tot 2 fte 
- Provincie  :  circa 1 fte met uitschieters naar boven en beneden 
 
Deze tijdsbesteding is voor het overgrote deel toe te schrijven aan de invoering van de 
watertoets. Waterschappen merken hierbij op dat de implementatie wel is gekoppeld 
aan de eigen doelstelling om meer aandacht te besteden aan relatiebeheer. 
 
Gemeenten besteden relatief weinig tijd aan de watertoets. In kleinere gemeenten, die 
weinig ruimtelijke plannen in procedure brengen, blijft de tijdsbesteding beperkt tot een 
aantal overlegmomenten en de verantwoording in een waterparagraaf. De meeste tijd 
wordt besteed aan concrete bestemmingsplannen en de daarbij behorende 
doorvertaling van water in het ruimtelijk plan. Artikel 19-procedures (in concreto de 
postzegelplannetjes) vergen per procedure niet zo veel tijd, maar gezien het grote 
aantal is de totale tijdsbesteding aanzienlijk. 
Een aantal respondenten (met name grotere gemeenten) geeft aan dat de inbreng van 
water in niet-wettelijke plannen zoals structuurvisies veel tijd vergt aangezien voor 
dergelijke plannen veel overleg nodig is. 
 
Waterschappen besteden veel tijd aan de watertoets. Met name de grotere 
waterschappen, die hun beheersgebied hebben opgedeeld in districten, hebben een 
aanzienlijk aantal plantoetsers in dienst.  
Vanwege de bulk gaat een belangrijk deel van de tijd op aan artikel 19 procedures. Een 
aantal waterschappen verkent reeds mogelijkheden om dit efficiënter te laten verlopen. 
Waterschappen delen de opvatting van gemeenten dat grotere bestemmingsplannen 
veel overleg vergen. 
 
Provincies besteden relatief weinig tijd aan de watertoets. De nadruk ligt op de 
beoordeling van bestemmingsplannen en artikel 19 procedures. 
 
De tijdsbesteding van Rijkswaterstaat is verdeeld over beide rollen (initiatiefnemer en 
waterbeheerder).  
 
Naast de personele kosten worden door de respondenten ook de volgende kosten 
genoemd: 
- Inhuur extern adviesbureau; 
- Onderzoekskosten; 
- Opstellen en onderhouden (digitale) waterkansenkaart. 
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Alle respondenten zijn van mening dat de kosten van de watertoets opwegen tegen de 
baten. Deze baten, zo is de algemene opvatting, zullen zich vooral in de toekomst doen 
gelden. De baten bestaan namelijk voor een belangrijk deel uit het voorkomen van 
toekomstige problemen. De personeelskosten en uitvoeringskosten die gekoppeld zijn 
aan het herstellen van fouten in het verleden zijn zeker hoger dan de inspanning die nu 
voor de watertoets wordt geleverd. 
 
De grootste kosteneffectiviteit wordt behaald in concrete bestemmingsplannen, zo is de 
algemene opvatting. Een enkele respondent geeft aan dat juist ook in de kleinere 
plannen, die voorheen niet expliciet behandeld werden, winst wordt behaald door 
uitvoering van de watertoets. 
De input die geleverd moet worden voor artikel 19 procedures weegt niet altijd op tegen 
de output.  
Een generieke uitspraak hierover gaat veel respondenten te ver. Dit heeft de volgende 
redenen: 
- Een klein plan kan grote gevolgen hebben; 
- Via artikel 19 procedures kunnen ook grotere projecten worden uitgevoerd; 
- In de praktijk wordt reeds een efficiëntieslag gemaakt in de uitvoering van de 

watertoets voor kleinere, minder relevante plannen. 
 
 


