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VOORWOORD

Samenwerken aan water in ruimtelijke plannen betekent ook samen evalueren. De
watertoets is een procesinstrument van alle partijen uit het Nationaal Bestuursakkoord
Water: gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Met vertegenwoordigers van
deze partijen hebben we de watertoets geëvalueerd om verantwoording af te leggen
en om samen te leren. De landelijke werkgroep Evaluatie Watertoets en het LBOW-
cluster Monitoring, Rapportage en Evaluatie hebben de evaluatie voortvarend en con-
structief uitgevoerd. Als voorzitters willen we de leden van werkgroep en cluster hier-
voor bedanken. Ook willen we graag de mensen bedanken die in de praktijk met de
watertoets werken en die met veel inzet hebben meegewerkt aan de evaluatie.

De evaluatie laat zien dat we de afgelopen vijf jaar met de watertoets resultaat hebben
geboekt, maar dat er ook nog terrein te winnen is. Voordat we aan de slag gingen met
het Waterbeleid voor de 21e eeuw schikte water zich als het ware naar de ruimtelijke
planvorming. Intussen heeft water een prominentere plaats verworven, al zien we dat
nu nog vooral bij inrichtingsplannen. Bij de grotere plannen en locatiekeuzen stuurt
water nog onvoldoende mee.

Parallel aan de evaluatie van de watertoets is ook het Nationaal Bestuursakkoord
Water geëvalueerd. Ook uit deze evaluatie komt naar voren dat de samenwerking tus-
sen partijen in de afgelopen jaren sterk geïntensiveerd is en dat daarmee betere inte-
grale afwegingen worden gemaakt. We zijn daarmee op weg naar een duurzaam
watersysteem, maar hebben nog een lange weg te gaan. 

Stedelijke waterplannen kunnen een belangrijk hulpmiddel zijn om water een structu-
rele rol te geven op gemeentelijk niveau. Uit de enquête van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten over de stedelijke wateropgave blijkt dat op dit terrein veel
voortgang wordt geboekt. Wij zien dit als een belangrijke stap voorwaarts.

De evaluatie van de watertoets is de basis voor een discussie over de verdere ontwikke-
ling van de watertoets en voor een communicatie-impuls. De werkgroep Watertoets
onder het LBOW-cluster Ruimte zal hiervoor naar verwachting spoedig aanbevelingen
doen. Wij verwachten dat de evaluatieresultaten in dit traject goed benut zullen wor-
den. 

Water en ruimtelijke ordening zijn in elkaars vaarwater gekomen. Door water integraal
vanaf het allereerste begin in idee- en planvorming mee te nemen, wordt het water-
systeem op orde gebracht en kan Nederland zich ontwikkelen als welvarend, gezond en
prettig leef-, woon- en werkgebied.

Hein van Stokkom
Voorzitter LBOW-cluster Monitoring, Rapportage en Evaluatie
Waterschap Brabantse Delta

Karin van den Broek
Voorzitter werkgroep Evaluatie Watertoets
Provincie Utrecht
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES EVALUATIE WATERTOETS

Vroegtijdige betrokkenheid van de waterbeheerder bij ruimtelijke planprocessen is de
kracht van de watertoets. Dit gaat goed, maar het kan nog beter. Water wordt in behoor-
lijke mate expliciet en evenwichtig in beschouwing genomen bij ruimtelijke plannen op
inrichtingsniveau. Bij locatiekeuzen is de watertoets echter nog onvoldoende effectief.
Opvallend is dat de positieve beleving van betrokkenen niet overeenstemt met de getoetste
kwaliteit van de wateradviezen en waterparagrafen. Daarnaast is de juridische borging en
de aandacht voor financiering en compensatie in ruimtelijke plannen nog onvoldoende. 

Inleiding
De watertoets is in 2001 geïntroduceerd om te waarborgen dat waterhuishoudkundige
doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij
ruimtelijke plannen. ‘Expliciet’ doelt op transparantie en herkenbaarheid. Bij ‘evenwich-
tig’ gaat het om de afweging van het waterbelang tegen andere belangen en om com-
pensatie wanneer andere belangen vóórgaan. 

De watertoets is een procesinstrument op het raakvlak van ruimtelijke ordening en
waterbeheer. Uitgangspunt ervan is samenwerking tussen de initiatiefnemer en de
waterbeheerder vanaf een vroegtijdig moment in het ruimtelijk planproces. Meestal is
een gemeente de formele initiatiefnemer van een plan, soms een provincie of het Rijk.
De waterbeheerder is vaak een waterschap, maar ook Rijkswaterstaat of de provincie
kunnen die rol vervullen.

Het watertoetsproces mondt uit in twee producten: het wateradvies en het ruimtelijk
plan met de waterparagraaf. De waterbeheerder geeft het wateradvies aan de initia-
tiefnemer op basis van het (voor)ontwerpplan. Bij de besluitvorming maakt de initia-
tiefnemer uiteindelijk de ruimtelijke afweging; in de waterparagraaf in zijn ruimtelijk
plan verantwoordt hij dan de gemaakte keuzes ten aanzien van water. De provincie
beoordeelt of gemeenten de watertoets goed hebben uitgevoerd.

In het Nationaal Bestuursakkoord Water is afgesproken om de werking van de water-
toets te evalueren. Dit rapport bevat daarvan de resultaten. De evaluatie is uitgevoerd
op basis van een analyse van 183 plannen uit 2005 (waaronder veel bestemmingsplan-
nen), enquêtes rondom deze plannen, casestudies en 73 interviews met betrokken amb-
tenaren. (toelichting op evaluatiestrategie: zie hoofdstuk 1) De belangrijkste conclusies
staan hieronder weergegeven. 

De evaluatie heeft een verantwoordend en lerend doel. De evaluatie heeft geen agen-
derend doel en bevat daarom geen aanbevelingen voor de toekomstige ontwikkeling
van de watertoets. Zulke aanbevelingen zullen pas tot stand komen na een vervolgdis-
cussie onder het LBOW-cluster Ruimte.

Vroegtijdige betrokkenheid van de waterbeheerder bij ruimtelijke planprocessen is de
kracht van de watertoets. Dit gaat goed, maar het kan nog beter. (zie hoofdstuk 2)
Het watertoetsproces blijkt inderdaad een waarborg voor het expliciet en evenwichtig
in beschouwing nemen van wateraspecten in het ruimtelijk plan. De communicatie en
samenwerking tussen initiatiefnemers en waterbeheerders verlopen goed. Meestal
wordt de waterbeheerder naar eigen zeggen vroeg genoeg betrokken in het ruimtelijke
planproces, maar niet altijd. 

De flexibiliteit van de watertoets wordt volop benut: de betrokkenen bepalen zelf hoe
zwaar ze het watertoetsproces vormgegeven, afhankelijk van de noodzaak daarvan. De
watertoets functioneert hierdoor efficiënt en pragmatisch. Soms zorgt die flexibiliteit
echter ook voor onduidelijkheid. Zo vinden initiatiefnemers veel vaker dat de waterbe-
heerder vroeg genoeg betrokken is dan die waterbeheerder zelf. Ook vinden waterbe-
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heerders veel vaker dat ze een wateradvies hebben gegeven dan dat initiatiefnemers
zeggen dat ze zo’n wateradvies hebben ontvangen.

Beide partijen leggen dus de nadruk op het informele vroegtijdige proces en minder op
de formele besluitvormingsfase. De huidige provinciale planbeoordeling (die met de
nieuwe Wet ruimtelijke ordening zal vervallen) fungeert daarbij nu als een vangnet.

De watertoets is behoorlijk effectief op inrichtingsniveau, maar sorteert bij locatiekeu-
zen vaak nog onvoldoende effect. (zie hoofdstuk 3)
Het doel van de watertoets - waarborgen dat water expliciet en op evenwichtige wijze
in beschouwing wordt genomen bij ruimtelijke plannen - wordt volgens de betrokke-
nen in behoorlijke mate bereikt bij plannen op inrichtingsniveau. Zij vinden dat het
bereikte resultaat bij tweederde van de plannen geheel of gedeeltelijk te danken is aan
de watertoets. Deze effectiviteit is ook te danken aan de wettelijke verankering van de
watertoets.

Bij locatiekeuzen en abstracte ruimtelijke plannen is de watertoets echter nog onvol-
doende effectief. In bijna de helft van de gevallen heeft de watertoets niet voldoende
invloed gehad op de locatiekeuze, vinden zowel waterbeheerders als initiatiefnemers.
In de afweging slaat de balans op dit planniveau door in de richting van andere belan-
gen. Het blijkt lastig om het waterbelang sterk te positioneren in het complexe krach-
tenveld van vaak al lang lopende locatiekeuzeprocessen. Ook is men geneigd te denken
dat de nadelen van een bepaalde locatiekeuze wel gemitigeerd kunnen worden op
inrichtingsniveau.

Wateraspecten worden in bestemmingsplannen nauwelijks juridisch geborgd. Ook
ontbreekt aandacht voor financiering en compensatie in plannen. (zie hoofdstuk 4)
Wateraspecten komen aan de orde in de waterparagraaf, maar ze werken nauwelijks
door in de bestemmingsplanvoorschriften. Die voorschriften zijn juridisch bindend en
de waterparagraaf (louter een onderdeel van de plantoelichting) niet. Het is in de prak-
tijk niet duidelijk wat er juridisch mogelijk en noodzakelijk is om bepaalde wateraspec-
ten te borgen, ook met het oog op de uitvoering. Plannen verwijzen niet naar het
kostenveroorzakingsbeginsel, maar toch zijn de meeste waterbeheerders tevreden over
de toepassing ervan. Bijna nooit geven plannen precies aan hoe watermaatregelen
worden gefinancierd. In de wateradviezen is compensatie onderbelicht. Zulke compen-
satie voor water komt in ruimtelijke plannen ook zeer zelden voor.

De wateradviezen van de waterbeheerders aan de initiatiefnemers zijn vaak onvol-
doende, maar dat hoeft niet problematisch te zijn. (zie hoofdstuk 5)
Bij circa de helft van de plannen is gedurende het planproces geen wateradvies gege-
ven. Van de wateradviezen die wel worden gegeven is circa de helft onvoldoende. Uit
het wateradvies blijkt vaak niet duidelijk waarom de waterbeheerder aandacht vraagt
voor een bepaald wateraspect. Daarnaast ontbreken duidelijke criteria waaraan het
plan vanuit wateroogpunt moet voldoen. Toch vinden de initiatiefnemers, die met de
wateradviezen moeten werken, de kwaliteit ervan wel voldoende. Het verschil tussen
de positieve beleving van betrokkenen enerzijds en de geconstateerde kwaliteit van
producten anderzijds, komt over de hele linie van de evaluatie naar voren.

De kwaliteit van het wateradvies blijkt niet altijd bepalend te zijn voor de mate waarin
wateraspecten doorwerken in het ruimtelijk plan. Waarschijnlijk is het formele water-
advies vooral van belang als vangnet, wanneer het proces onbevredigend is verlopen.
De waterbeheerder zal meer energie steken in het formele wateradvies indien het
informele proces weinig heeft opgeleverd. Het omgekeerde geldt ook. Een probleem
van een kwalitatief slecht wateradvies is wel, dat het voor derden ondoorzichtig is wat
de inbreng van de waterbeheerder is geweest.
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De waterparagraaf besteedt aandacht aan wateraspecten, maar initiatiefnemers moti-
veren vaak niet hoe ze daarmee in hun plan rekening houden. (zie hoofdstuk 6)
Vrijwel alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen bevatten een waterpa-
ragraaf. Initiatiefnemers motiveren echter vaak niet hoe ze in hun plan omgaan met de
geadresseerde wateraspecten. Uit documentenanalyse blijkt dat bij ruim de helft van
de plannen onduidelijk blijft wat de inbreng van de waterbeheerder is geweest. De
betrokkenen zijn echter vaak nogal positief over de kwaliteit van de waterparagraaf.
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1  EVALUATIESTRATEGIE

Vijf jaar na de introductie is de watertoets geëvalueerd, zoals afgesproken in het
Nationaal Bestuursakkoord Water. Dit rapport bevat de resultaten van de evaluatie. De
hoofdstukken 2 tot en met 6 onderbouwen achtereenvolgens de vijf conclusies. Samen
geven deze hoofdstukken aan in hoeverre de watertoetspraktijk aan de ‘maatstaf voor
de effectiviteit’ voldoet. De maatstaf wordt in dit eerste hoofdstuk beschreven en is het
uitgangspunt voor de evaluatie. Vervolgens wordt de evaluatiemethode toegelicht.

1.1  Doel en vraagstelling van de evaluatie

De evaluatie heeft twee doelen. Het eerste doel is verantwoording aflegging over de
effectiviteit van de watertoets. De vraag hierbij is: in hoeverre is de doelstelling van de
watertoets (zie kader) bereikt en is dat resultaat ook te danken aan de watertoets? 
Het tweede doel is leren, het zoeken van verklaringen voor de effectiviteit van de
watertoets. De evaluatie, uitgevoerd onder auspiciën van het LBOW-cluster Monitoring,
Rapportage en Evaluatie, heeft dus een verantwoordend en lerend doel. Uit vijf jaar
ervaring kunnen we lessen trekken voor de verdere toepassing van de watertoets. 
De evaluatie heeft geen agenderend doel en bevat daarom geen aanbevelingen. De
beleidsmatige discussie over de ontwikkeling van de watertoets wordt in een later sta-
dium gevoerd binnen het LBOW-cluster Ruimte, die op grond daarvan dan met aanbe-
velingen zal komen. Deze werkstructuur waarborgt zowel de neutraliteit van de evalua-
tie als het daadwerkelijke benutten van de uitkomsten ervan.

1.2  De maatstaf voor de effectiviteit

Om te kunnen evalueren in hoeverre de oorspronkelijke doelstelling van de watertoets
bereikt is, is een heldere formulering van die doelstelling nodig. De Bestuurlijke Notitie
Watertoets uit oktober 2001 formuleert de doelstelling van de watertoets aldus: 

“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.”

Bij de start van de evaluatie hebben de ontwikkelaars van de watertoets (de werkgroep
Watertoets onder het LBOW-cluster Ruimte) deze doelstelling als volgt geïnterpreteerd:
• De ‘waarborg’ is de vroegtijdige betrokkenheid van de waterbeheerder bij het ruim-

telijk planproces.
• Bij ‘waterhuishoudkundige doelstellingen’ gaat het om alle wateren en alle water-

huishoudkundige aspecten. Hierbij kan gedacht worden aan (niet limitatief): veilig-
heid, wateroverlast, riolering, watervoorziening, volksgezondheid, bodemdaling,
grondwateroverlast, oppervlaktewaterkwaliteit, grondwaterkwaliteit, verdroging en
natte natuur. De waterbeheerder moet maatwerk leveren voor het plangebied en
prioriteren.

• De watertoets is van toepassing op alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke
plannen en besluiten. Hierbij gaat het om (niet limitatief): bestemmingsplannen,
vrijstellingen ex art. 19 lid 1 WRO, (inter)gemeentelijke en regionale structuurplan-
nen, streekplannen en –uitwerkingen, Tracéwet- en Spoedwetprocedures, recon-
structieplannen, landinrichtingsplannen, ontgrondingsprocedures en niet-wettelijke
ruimtelijke plannen, zoals masterplannen, structuurvisies, ontwikkelingsvisies. De
watertoets is alleen van toepassing op de plannen die op 14 februari 2001 nog niet
voor inspraak ter inzage waren gelegd of in het kader van het artikel 10 Bro overleg
aan medeoverheden waren aangeboden.

• De term ‘expliciet’ beoogt transparantie en herkenbaarheid van het waterbelang. De
inbreng van de waterbeheerder in het planproces moet herkenbaar zijn als het
‘wateradvies’. Het plan beschrijft de wijze waarop rekening is gehouden met de
gevolgen van het plan voor de waterhuishouding, herkenbaar als de ‘waterparagraaf’.
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• Bij de term ‘evenwichtig’ gaat het om de gemotiveerde afweging van het waterbe-
lang tegen andere belangen en om compensatie wanneer andere belangen vóór-
gaan. Randvoorwaarde hiervoor is dat de kwaliteit van het wateradvies voldoende is.

De evaluatie is gericht op de watertoets bij ruimtelijke plannen, en niet op de uitvoe-
ring van die plannen. Dit is conform de doelstelling van de watertoets. Daarnaast is het
momenteel nog te vroeg om het traject van plan naar uitvoering te kunnen evalueren.

1.3  Evaluatiemethode

De evaluatie is gebaseerd op drie deelonderzoeken, met elk een eigen methode. De
maatstaf voor de effectiviteit is bij elk deelonderzoek het referentiekader. Bij de kwali-
tatieve methoden, en vooral bij de casestudies, ligt het accent op leren. Bij het kwanti-
tatief onderzoek ligt het accent op verantwoorden.
• telefonische interviews (kwalitatief)
• casestudies (kwalitatief)
• documentenanalyse gekoppeld aan enquêtes (kwantitatief)

In 2005 heeft Royal Haskoning 73 telefonische interviews gehouden van gemiddeld een
uur met betrokken ambtenaren: watertoetscoördinatoren van alle provincies (vanuit
hun rol als planbeoordelaars), waterschappen en regionale diensten van Rijkswaterstaat
(vanuit hun rol als waterbeheerders) en een selectie van 26 gemeenten. De interviews
gaven een eerste beeld van de effectiviteit van de watertoets en inzicht in de organisa-
tie en het procesverloop van de watertoets.

Vervolgens heeft Royal Haskoning de toepassing van de watertoets in vijf cases diep-
gaand geanalyseerd: Waterfront Harderwijk, Ruimtelijke Structuurvisie Tilburg,
Woningbouw Tabaksteeg Leusden, Plan Eeserwold en Reconstructieplan Achterhoek &
Liemers. Elke case heeft eigen succes- en faalfactoren aan het licht gebracht, waarvan
anderen kunnen leren. De cases waren door de werkgroep Evaluatie Watertoets, die de
evaluatie heeft uitgevoerd, geselecteerd uit de vele suggesties van de 73 geïnterviewden.

Het derde en laatste deelonderzoek was het kwantitatieve onderzoek. Dit heeft repre-
sentatieve uitspraken opgeleverd over de effectiviteit van de watertoets op landelijk
niveau. Hiervoor heeft DHV plannen met bijbehorende wateradviezen geanalyseerd
waarover in 2005 finale besluitvorming (tot en met planbeoordeling) heeft plaatsge-
vonden: bestemmingsplannen (aselecte steekproef met 10% nauwkeurigheidsmarge)
en alle (inter)gemeentelijke en regionale structuurplannen, streekplannen en –uitwer-
kingen, Tracéwetprocedures en reconstructieplannen. In totaal gaat het om 183 plan-
nen, waarvan 145 bestemmingsplannen. Per plan heeft DHV de initiatiefnemer, water-
beheerder en planbeoordelaar benaderd met een internetenquête. De respons op de
enquête was totaal 46% (zie tabel 1.1). De grafieken in dit rapport zijn gebaseerd op het
kwantitatief onderzoek.

De verschillende methoden bleken elkaar goed aan te vullen, resulterend in een com-
pleet en genuanceerd beeld van de watertoets. In de interviews en enquêtes beoorde-
len de direct betrokkenen de watertoets relatief positief, vanuit hun totale beleving van
het proces. Mensen zijn over het algemeen positief over hun eigen werk. De documen-
tenanalyse door DHV geeft een relatief negatief beeld, omdat de resultaten van het
proces vaak onvoldoende worden vastgelegd. De casestudies geven een genuanceerd
inzicht in verschillen tussen meningen van betrokkenen en resultaten op papier. Juist
uit de soms paradoxale uitkomsten kunnen we veel leren over de werking van de
watertoets.

Verstuurde enquêtes Respons (absoluut) Respons (%)
Waterbeheerders 200 105 53%

Initiatiefnemers 183 85 46%

Planbeoordelaars 157 58 37%

Totaal 540 248 46%
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Beoordelings-
fase

Besluit-
vormingsfase

Ontwikkel- en
adviesfase

Initiatieffase

Beoordelaar
Beoordeelt het ruimtelijk plan, inclusief proces en inhoud
van de watertoets.

Initiatiefnemer
Weegt de wateraspecten definitief af m.b.v. het wateradvies
en verantwoordt de afwegingen in een waterparagraaf.

Waterbeheerder
‘Toets’ of het (voor)ontwerpplan aan de afgesproken
criteria voldoet en stelt hierover een wateradvies op.

Waterbeheerder
Denkt mee in het ontwerpproces 

Initiatiefnemer
Ontwerp het plan m.b.v.
de criteria en betrekt de 
waterbeheerder bij het
ontwerpproces.

Initiatiefnemer en waterbeheerder
Maken samen duidelijk inhoudelijke en procesafspraken
en leggen deze evt. vast in een afsprakennotitie.

Waterbeheerder
Informeert de initiatiefnemer over het water-
systeem, overlegt met de initiatiefnemer over 
wateraandachtspunten en criteria en stelt 
prioriteiten.

Initiatiefnemer
Informeert en betrekt de
waterbeheerder(s) zo vroeg
mogelijk en vraagt om
specifieke watersysteemkennis.

De watertoets is in 2001 geïntroduceerd om te waarborgen dat waterhuishoudkun-
dige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden
genomen bij ruimtelijke plannen. 

De watertoets is een procesinstrument op het raakvlak van ruimtelijke ordening en
waterbeheer. Uitgangspunt ervan is samenwerking tussen de initiatiefnemer en de
waterbeheerder vanaf een vroegtijdig moment in het ruimtelijk planproces. 

Meestal is een gemeente de formele initiatiefnemer van een plan, soms een provin-
cie of het Rijk. De waterbeheerder is vaak een waterschap, maar ook Rijkswaterstaat
of de provincie kunnen die rol vervullen.

Het watertoetsproces mondt uit in twee producten: het wateradvies en het ruimte-
lijk plan met de waterparagraaf. De waterbeheerder geeft het wateradvies aan de
initiatiefnemer op basis van het (voor)ontwerpplan. Bij de besluitvorming maakt de
initiatiefnemer uiteindelijk de ruimtelijke afweging; in de waterparagraaf in zijn
ruimtelijk plan verantwoordt hij dan de gemaakte keuzes ten aanzien van water. 
De provincie beoordeelt of gemeenten de watertoets goed hebben uitgevoerd.

De watertoets in het kort
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2  PROCES EN ORGANISATIE VAN DE WATERTOETS

Conclusie: Vroegtijdige betrokkenheid van de waterbeheerder bij ruimtelijke planpro-
cessen is de kracht van de watertoets. Dit gaat goed, maar het kan nog beter.

2.1  Het belang van het proces voor een goed resultaat

Uit de evaluatie blijkt een positief verband tussen het watertoetsproces en het resul-
taat in het ruimtelijk plan. Daarmee bevestigt zij het uitgangspunt van de watertoets,
namelijk de veronderstelling dat betrokkenheid van waterbeheerders vanaf een vroeg-
tijdig stadium in het ruimtelijk planproces van groot belang is om water expliciet en
evenwichtig in beschouwing te nemen.

De kracht van de watertoets zit in de eerste, informele fasen van het proces: de initia-
tieffase en de ontwikkelfase. Als het proces in deze fasen goed loopt, is de kans op
doorwerking van het waterbelang groot. Wateraspecten hebben dan een sturende wer-
king. De formele fasen daarna fungeren vooral als vangnet: als het proces in de eerste
fasen niet goed is verlopen, kan dit worden gerepareerd met het formele wateradvies
(vaak gekoppeld aan het art. 10 Bro overleg), de provinciale planbeoordeling of inspraak
en bezwaar van de waterbeheerder.

2.2  Vroegtijdige betrokkenheid in de praktijk

Initiatiefnemers vinden bij 80% van de plannen dat de waterbeheerders vroeg genoeg
betrokken zijn, 54% van de waterbeheerders deelt die mening. De waterbeheerders
vonden bij 15% van de plannen dat ze niet vroeg genoeg waren betrokken, maar dat dit
wel noodzakelijk was geweest (zie figuur 2.1).

Het is niet altijd duidelijk wat ‘vroeg genoeg’ is. Initiatiefnemers en waterbeheerders
kunnen daarover van mening verschillen. ‘Hoe eerder hoe beter’ is het credo van de
watertoets, liefst al vóór de formele start van een initiatief. In de praktijk gaan de
betrokkenen meestal pragmatisch om met dit credo. Gemeenten en waterschappen
praten graag over concrete zaken. Ze vinden dat het eerste overleg over wateraspecten
uitstekend gevoerd kan worden aan de hand van een eerste concept van een plan. Ze
benutten daarbij de flexibiliteit die de watertoets biedt: betrokkenen bepalen samen
hoe ze het proces vormgeven. Het begrip ‘initiatieffase’ wordt ruim geïnterpreteerd.
Het eerste contact vindt in feite plaats als het plan al in ontwikkeling is.

2.3  Formele besluitvorming, inspraak en bezwaar

De betrokkenheid van de waterbeheerder bij de formele besluitvormingsfase is gering.
Na het uitbrengen van hun wateradvies vernemen de waterbeheerders vaak niets meer
over het plan. Als de waterbeheerder wel op de hoogte is van de besluitvorming over
het plan en daarover niet tevreden is, kan hij gebruik maken van inspraak, bezwaar en
beroep. 

Uit de enquête onder waterbeheerders over plannen uit 2005 blijkt dat 24% niet tevre-
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den was over het desbetreffende plan. In 26% van die gevallen heeft de waterbeheer-
der een zienswijze ingediend bij de initiatiefnemer (inspraak). In 9% van de gevallen is
bezwaar ingediend bij de planbeoordelaar. 
Meestal maken waterbeheerders dus geen gebruik van inspraak, bezwaar en beroep.
De redenen daarvoor zijn veelal dat de waterhuishoudkundige belangen niet groot
genoeg zijn of dat het probleem op een andere wijze met de initiatiefnemer is opge-
lost. Het is opvallend dat de waterbeheerder andere redenen vrijwel niet noemt: onbe-
kendheid met de procedurele mogelijkheden en het niet willen verstoren van de goede
verhoudingen met de initiatiefnemer.

2.4  Provinciale planbeoordeling

De provinciale beoordeling fungeert als vangnet. 73% van de beoordelaars heeft water-
toetsopmerkingen over het plan gemaakt richting gemeenten, al voordat Gedeputeerde
Staten deze plannen gingen behandelen. Een kwart daarvan betrof een zware inhoude-
lijke of procesmatige opmerking. Meestal verwerkt de initiatiefnemer zulke opmerkin-
gen in het plan. Door hun pro-actieve betrokkenheid komt het weinig voor dat de pro-
vincies formeel goedkeuring onthouden. De provinciale planbeoordeling, in de vorm
van goedkeuring of een verklaring van geen bezwaar, zal met de nieuwe Wet ruimte-
lijke ordening vervallen. Sommige geïnterviewden vinden de huidige vangnetfunctie
van de provincie belangrijk. Anderen vinden het vangnet van het verplichte art. 10 Bro
overleg tussen gemeente en waterbeheerder voldoende.

2.5  Flexibiliteit

Flexibiliteit is één van de uitgangspunten van de watertoets: de betrokkenen bepalen
zelf hoe zwaar ze het watertoetsproces vormgegeven, afhankelijk van de noodzaak
daarvan. In de praktijk fungeert de watertoets hierdoor efficiënt en pragmatisch; zij
leidt zelden tot vertraging.

Case Waterfront Harderwijk: flexibiliteit door te werken met groeidocumenten 
De planvorming voor Waterfront Harderwijk is gestart in 1996. Het totale planproces
bestaat uit meerdere ruimtelijke plannen op een steeds concreter schaalniveau,
waaronder het Masterplan en het Bestemmingsplan Waterfront Noord. Voor beide
planniveaus zijn de basisstappen van het watertoetsproces doorlopen, waarbij de
flexibiliteit van de watertoets goed is benut. De betrokkenen hebben de watertoets
ingevuld door te werken met een groeidocument, dat in opdracht van de gemeente 
is opgesteld door een adviesbureau. Het
advies van de waterbeheerders is hierin
verwerkt, maar is wel duidelijk herken-
baar. Het groeidocument is het uitgangs-
punt voor de waterparagraaf. Gemeente
en waterbeheerders doorlopen samen de
trits groeidocument-advies-paragraaf. Ze
doen dat cyclisch op verschillende planni-
veaus. Door het werken met groeidocu-
menten heeft water een continue sturing
uitgeoefend. De watertoets kon goed
ingepast worden in het ruimtelijk planpro-
ces en heeft geen vertraging veroorzaakt.

2.6  Communicatie en organisatie

Communicatie tussen planologen en waterbeheerders betekent een brug slaan tussen
verschillende culturen en talen. Sinds de introductie van de watertoets zijn hierin
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sprongen voorwaarts gemaakt. Planologen en waterbeheerders spreken een andere
taal, maar ‘ze spreken deze taal wel zo duidelijk dat ze elkaar verstaan’ (opmerking uit
de interviews). Het onderling begrip kan nog versterkt worden, maar cultuur- en taal-
verschillen vormen geen barrière meer voor de mensen die direct betrokken zijn in het
watertoetsproces. De initiatiefnemers en waterbeheerders vinden zelf dat de commu-
nicatie in 62% van de planprocessen goed tot zeer goed verloopt en in 16% slecht tot
matig. De waterbeheerders zijn iets kritischer dan de initiatiefnemers over de commu-
nicatie (zie figuur 2.2). Dit is een gemiddelde over acht aspecten van communicatie
waarnaar in de enquête is gevraagd: doelmatigheid, effectiviteit, zakelijkheid gespreks-
partner, constructieve karakter, prettige karakter, meerzijdigheid, pro-actief gedrag
gesprekspartner en de bereidheid tot toenadering en compromissen.

De waterschappen en de regionale diensten van Rijkswaterstaat hebben hun adviesrol
zeer serieus opgepakt. Ze hebben organisatorische structuren ontwikkeld voor de
watertoets en hebben die vastgelegd in handleidingen en protocollen. Gemeenten inte-
greren de watertoets meestal pragmatisch in hun werkzaamheden voor planvorming.
Grotere gemeenten zijn hierover positiever dan de kleinere. Gemeenten met een eigen
waterambitie, bijvoorbeeld in een gemeentelijk waterplan, hebben een positievere hou-
ding dan andere gemeenten. De provinciale beoordeling van de watertoets is expliciet
geïntegreerd in de ruimtelijke planbeoordelingsprocedures. Vrijwel alle organisaties,
met uitzondering van de meeste kleinere gemeenten, hebben een coördinator voor de
watertoets. 

De organisatie rond de watertoets is vooral gericht op bestemmingsplannen en art. 19
WRO vrijstellingen. Bij deze plansoorten zitten verreweg de grootste aantallen en daar-
om wordt hier de meeste tijd aan besteed. Plannen op hogere schaalniveaus komen
veel minder vaak voor. 

De meeste interactie over de watertoets hebben gemeenten en waterschappen. Zij
hebben hun relatiebeheer versterkt, onder andere door structureel ambtelijk en
bestuurlijk contact. Er zijn adequaat functionerende netwerken ontstaan, gebaseerd op
goede persoonlijke contacten met een informeel karakter. 

Wim Zeeman, Dienst Landelijk Gebied: 
“Ik constateer dat er weliswaar kritische maar tegelijkertijd tevreden geluiden uit de
regio komen, zowel uit het waterbeheer als uit de ruimtelijke ordening. De kloof die
gaapte tussen met name waterbeheerders en gemeenten wordt duidelijk kleiner,
maar het blijft naar mijn idee nog noodzakelijk om te werken aan grotere bekend-
heid van de watertoets tot veel dieper in huizen van gemeenten en provincies. En ik
denk dat we na een focus op de situatie rond de vele bestemmingsplannen - in de
praktijk en daardoor ook in de evaluatie - ons nog meer moeten richten op andere
typen van ruimtelijke plannen. Ik denk aan plannen op een hoger schaalniveau, bij-
voorbeeld het niveau van de reconstructieplannen.”
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Figuur 2.2:
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Arnoud de Kruijf, Rijkswaterstaat Noord-Brabant:
“De watertoets wordt zonder meer al serieus genomen. Het proces van samenwer-
ken gaat vaak goed. Er worden goede resultaten geboekt. Jammer genoeg is (achter-
af) niet altijd transparant welke keuzes zijn gemaakt en wat de overwegingen zijn.
Als gaandeweg het proces afspraken zijn gemaakt moeten deze uiteindelijk ook hel-
der en op de juiste wijze in de plannen worden gedocumenteerd en vastgelegd. Dat
zijn heel belangrijke puntjes op de ‘i’. We zijn goed op weg: "we zijn op onze mara-
thon al het stadion in gerend maar het is essentieel dat we nog wel even dat laatste
rondje tot de eindstreep maken.”
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3  DE EFFECTIVITEIT VAN DE WATERTOETS

Conclusie: De watertoets is behoorlijk effectief op inrichtingsniveau, maar sorteert bij
locatiekeuzen vaak nog onvoldoende effect.

3.1  In hoeverre is de doelstelling van de watertoets bereikt?

Water wordt expliciet en evenwichtig meegenomen in ruimtelijke besluitvorming,
vindt het merendeel van de geïnterviewden. In de enquêtes rond specifieke plannen
noemen 81% van de waterbeheerders en 98% van de initiatiefnemers de evenwichtig-
heid van de belangenafweging in het plan - in relatie tot het wateradvies - redelijk tot
zeer goed (zie figuur 3.1). 

Dit positieve beeld moet echter op drie manieren genuanceerd worden: 
• Het positieve beeld geldt alleen voor het inrichtingsniveau. Voor locatiekeuzen is het

beeld een stuk minder rooskleurig (zie volgende paragraaf). 
• De kwaliteit van de wateradviezen en de waterparagrafen is veel minder goed dan je

op grond van de positieve mening van de betrokkenen zou verwachten (zie hoofd-
stuk 5 en 6). 

• De aandacht voor water werkt onvoldoende door naar het juridische deel van de
bestemmingsplannen en regelingen in plannen voor compensatie en financiering
(zie hoofdstuk 4).

3.2  Effectiviteit bij locatiekeuzen

Bij locatiekeuzen en abstracte ruimtelijke plannen is de watertoets nog onvoldoende
effectief. In bijna de helft van de gevallen heeft de watertoets niet voldoende invloed
gehad op de locatiekeuze, vinden zowel de waterbeheerders als de initiatiefnemers (zie
figuur 3.2). 

Waardoor wegen andere belangen dan het waterbelang bij locatiekeuzen kennelijk
zwaarder? Locatiekeuzeprocessen zijn complex in het dichtbebouwde Nederland: ze
duren lang (vaak al langer dan de watertoets bestaat) en de verschillende sectorale
belangen strijden om voorrang. De waterbeheerders slagen er niet in om het waterbe-
lang daarin dominant te positioneren. Sommige waterbeheerders lukt dat beter, maar
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dat hangt dan sterk samen met persoonlijke kwaliteiten. De meeste waterbeheerders,
gewend als ze zijn om te denken in concrete maatregelen, menen dat de nadelen van
een locatiekeuze op inrichtingsniveau gemitigeerd kunnen worden.

Case Bestemmingsplan Eeserwold: bouwen in een ‘nee-tenzij’ gebied
In het bestemmingsplan van 1993 was de locatie Eeserwold in de gemeente
Steenwijkerland al bepaald. De toen geplande recreatiewoningen zijn echter nooit
gerealiseerd. Twee marktpartijen hebben de gebiedsontwikkeling een paar jaar gele-
den weer opgepakt. Ze streven naar een integrale ontwikkeling van wonen, werken,
natuur en recreatie in combinatie met zandwinning. 

Het waterschap gaf direct aan dat de locatie vanuit de water-
huishouding bezwaarlijk is. Volgens de stroomgebiedsvisie
Vecht-Zwarte water is het een ‘nee-tenzij’ gebied in verband
met waterberging. Alleen als er sprake is van maatschappelijk
zwaarwegend belang en als er geen alternatieven zijn, kan
hier gebouwd worden. De gemeente heeft dit in een brief 
aangetoond. Uiteindelijk zijn waterschap en provincie akkoord
gegaan. 
Op inrichtingsniveau is de watertoets vervolgens voorbeeldig
en effectief verlopen. Er is veel contact geweest tussen pro-
jectontwikkelaar, gemeente en waterschap. Hierdoor is weder-
zijds begrip gekweekt. Op basis van het waterbeheerplan
2002-2006 heeft het waterschap duidelijke criteria voor de
waterhuishouding ingebracht. Water heeft een prominente
rol in de afweging gespeeld op inrichtingsniveau.

Martijn Burgering, VROM-Inspectie Regio Zuid: 
”Je ziet dat de waterhuishoudkundige doelstellingen middels de watertoets explicie-
ter een rol spelen bij ruimtelijke plannen. Dat geldt opvallend genoeg minder voor 
de locatiekeuze. Je mag dus concluderen dat water als ordenend principe nog wel de
nodige aandacht verdient. Zoals het nu gaat wordt vaak eerst een locatie voor een
project gekozen om daarna - in die fase overigens redelijk zorgvuldig - wateraspecten
bij de inrichting te betrekken.”

3.3  Is het bereikte resultaat te danken aan de watertoets?

Bij circa tweederde van de plannen vinden de betrokkenen dat het bereikte resultaat
geheel of gedeeltelijk te danken is aan de watertoets. Initiatiefnemers, waterbeheer-
ders en planbeoordelaars maken op dit punt nagenoeg dezelfde inschatting. Meestal
echter speelt niet alleen de watertoets een positieve rol, maar ook bijvoorbeeld het
belang dat bij voorbaat al aan water is toegekend, de reguliere contacten tussen initia-
tiefnemer en waterbeheerder en het streven naar een goede ruimtelijke ordening.

Case Structuurvisie Tilburg 2020: watertoets bij een abstract visievormend plan
Water zit expliciet en evenwichtig in de structuurvisie Tilburg 2020 volgens betrok-
kenen, maar de meerwaarde van het watertoetsproces zelf was beperkt. Hoe is water
dan wel in het plan gekomen en wat is er in het watertoetsproces gebeurd? 

Water was bij voorbaat al belangrijk. De gemeente Tilburg heeft namelijk wateram-
bities. Samen met de waterbeheerders heeft de gemeente eind jaren ’90 gewerkt 
aan een waterstructuurplan, dat in 2002 bestuurlijk is vastgesteld. Dit plan bevat 
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een waterkansenkaart die aanwijst welke gebieden vanuit water geschikt zijn voor
verschillende vormen van grondgebruik. Samen met het hydrologisch streefbeeld uit
de Reconstructie waren er daardoor voldoende bouwstenen voor water in de ruimte-
lijke structuurvisie. De gemeente heeft met de lagenbenadering water als belangrijke
onderliggende laag onderkend.
De gemeente heeft de structuurvisie ‘in huis’ ontwikkeld, met de gemeentelijke mede-
werker water in het planteam. Opnieuw discussies voeren over het waterstructuur-
plan vond men niet wenselijk. De waterbeheerders gingen akkoord om niet pro-actief
betrokken te zijn bij de eerste fasen van de ruimtelijke planvorming. Volgens afspraak
zouden zij formeel reageren op de concept structuurvisie. Het wateradvies werd uit-
gebracht in de inspraakfase. Aan de ene kant vonden de waterbeheerders het prettig
en praktisch om over een concreet stuk te praten. Aan de andere kant hebben ze niet
het idee dat ze in het kader van de structuurvisie sturend konden optreden.

3.4  Invloed van de wettelijke verankering

In 2003 is de watertoets verankerd in het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro).
Hierdoor werd de waterparagraaf verplicht bij streekplannen (en uitwerkingen daar-
van), regionale en gemeentelijke structuurplannen, bestemmingsplannen en art. 19 lid 1
WRO vrijstellingen. Daarnaast ging het verplichte bestuurlijke vooroverleg tussen
gemeente en waterschap (art. 10 Bro) ook gelden voor de art. 19 lid 1 WRO vrijstellingen.
Het verplichte vooroverleg gold al voor structuurplannen en bestemmingsplannen. De
wettelijke verankering regelt dus in feite twee aspecten van de watertoets - waterpara-
graaf en vooroverleg - en laat de rest van het proces vrij. Dankzij de beperkte regelge-
ving blijft de flexibiliteit van het watertoetsproces behouden. De wettelijke verankering
betreft een beperkt aantal plansoorten; bij andere wordt de watertoets toegepast op
grond van het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Nota Ruimte.

De wettelijke verankering heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de effectiviteit
van de watertoets, zo blijkt uit de interviews. Voor gemeenten zonder veel ambities op
het watervlak is de verplichting een stok achter de deur om de watertoets toe te pas-
sen. Voor waterbeheerders en voor gemeenten met eigen waterambities is de wette-
lijke verplichting minder doorslaggevend.

3.5  Kosteneffectiviteit 

De betrokkenen hebben de indruk dat de watertoets kosteneffectief is. Zij vinden de
baten (met name het voorkomen van toekomstige waterproblemen) zeker opwegen
tegen de (veelal personele) uitvoeringskosten. Fouten achteraf herstellen is immers

Watertoets eindconcept 2006  02-11-2006  16:22  Pagina 19



kostbaar. De betrokkenen vinden dat er genoeg tijd en geld beschikbaar is voor het uit-
voeren van de watertoets. 

Bij kleine plannen, zoals een deel van de art. 19 WRO vrijstellingen, wegen de baten niet
altijd op tegen de kosten. Toch kan niet zonder meer gezegd worden dat de watertoets
bij deze plannen niet kosteneffectief is. Ook veel kleine plannen kunnen immers samen
grote gevolgen hebben en via art. 19 WRO vrijstellingen kunnen ook grote projecten
worden uitgevoerd. Daarnaast werken partijen in de praktijk zelf aan versimpeling en
standaardisering om de uitvoeringskosten van ‘postzegelplannen’ te beperken.
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4  JURIDISCHE BORGING, FINANCIERING EN COMPENSATIE

Conclusie: Wateraspecten worden in bestemmingsplannen nauwelijks juridisch
geborgd. Ook ontbreekt aandacht voor financiering en compensatie in plannen.

4.1  Juridische borging van water in bestemmingsplanvoorschriften

Bij bestemmingsplannen is de waterparaaf een onderdeel van de plantoelichting. De
toelichting is niet juridisch bindend. Voor een goede juridische borging moeten de
wateraspecten worden doorvertaald naar de plankaart en de planvoorschriften. In de
praktijk zijn wateraspecten echter nauwelijks opgenomen in de bestemmingsplanvoor-
schriften, zo blijkt uit de analyse van 145 bestemmingsplannen. In 12% van de bestem-
mingsplannen wordt in de voorschriften aandacht besteed aan het voorkomen van
wateroverlast; het scoort daarmee hoger dan andere wateraspecten. De waterlopen en
kunstwerken zijn wel vaker vastgelegd op de plankaart en in de voorschriften.

De betrokkenen vinden echter meestal zelf wel dat de wateraspecten redelijk tot zeer
goed geborgd zijn. De initiatiefnemers en planbeoordelaars zijn over 92% van de
bestemmingsplannen tevreden op dit punt. De waterbeheerders zijn in 78% van de
gevallen tevreden. De mening van betrokkenen wijkt dus sterk af van de resultaten van
de analyse van bestemmingsplanvoorschriften. Hoe is dit te verklaren? Mogelijk weten
de betrokkenen niet dat de toelichting geen juridische status heeft, vinden ze borging
niet belangrijk, denken ze dat borging niet mogelijk is, of regelen ze de borging op een
andere manier.

Case Tabaksteeg Leusden: juridische borging en provinciale planbeoordeling 
Bestemmingsplan Tabaksteeg beoogt de realisering van ongeveer 880 woningen in
de gemeente Leusden. De locatie van de nieuwe woonwijk stond al in het streekplan
uit 1996. Het belangrijkste waterhuishoudkundig issue is de hoge grondwaterstand
in het plangebied. Volgens het provinciaal beleid moet bij nieuwe bouwlocaties de
grondwaterstand worden gehandhaafd. Het bouwterrein moet worden opgehoogd
om problemen met grondwateroverlast en vochtproblemen aan woningen, infra-
structuur en beplanting te voorkomen.

De waterbeheerders waren niet vroegtijdig betrokken. 
Dat gebeurde pas na de behandeling van het vooront-
werp bestemmingplan in de Provinciale Planologische
Commissie. Na deze valse start heeft het proces wel tot
een wezenlijk andere invulling van water geleid in het
plan. Waterschap en provincie kunnen zich inhoudelijk
vinden in de waterparagraaf van de gemeente. Zo bezien
is de watertoets uiteindelijk toch effectief geweest. De
wateraspecten (en met name de ophoging van het ter-
rein) zijn echter niet doorvertaald in de bestemmings-
planvoorschriften. Het was voor de betrokkenen ook niet
duidelijk hoe dit moest. De provincie besloot in 2005 
geen goedkeuring te geven, omdat het plan onvoldoende
garanties geeft voor een goede waterhuishoudkundige
inrichting van het gebied.
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Marianne Firet, Provincie Gelderland:
“De toets is opvallend goed bekend en voor veel mensen al geen toets meer maar
onderdeel van het proces. De watertoets is dus aardig geland. Jammer dat de juridi-
sche verankering van water in bestemmingsplannen zo weinig aandacht heeft bij
zowel gemeenten als waterschappen. Dat in de locatiekeuze kansen blijven liggen
om direct de meest gunstige optie te kiezen is soms begrijpelijk want gebieden kun-
nen al lang voor de watertoets zijn geoormerkt voor een bepaalde ontwikkeling.
Kwalijk is dit als het nieuwe keuzes betreft en de waterbeheerder er niet bij betrok-
ken wordt. Dan kies je impliciet voor reparaties met veel kunst en vliegwerk en - 
vaak - voor hogere kosten.”

4.2  Financiering en het kostenveroorzakingsbeginsel

Ruimtelijke plannen geven slechts sporadisch aan hoe watermaatregelen worden gefi-
nancierd (zie figuur 4.1). Gemeenten vinden over het algemeen zelf wel dat financiering
vrij goed geregeld is, maar de financiële afspraken blijken niet duidelijk uit de plannen.
Het kan zijn dat de financiering op een andere manier is geregeld, buiten het plan.

Bij de financiering van watermaatregelen geldt het kostenveroorzakingsbeginsel.
Slechts één geanalyseerd bestemmingsplan verwijst naar dit beginsel. De betrokkenen
zelf vinden wel dat bij het merendeel van de plannen het kostenveroorzakingsbeginsel
is gevolgd, maar uit de plannen blijkt dat dus niet. 

4.3  Compensatie

Als negatieve effecten op het watersysteem niet kunnen worden voorkomen, is com-
pensatie aan de orde. De ruimtelijke plannen en wateradviezen besteden weinig aan-
dacht aan compensatie, zo blijkt uit de analyse van de 183 plannen. In 7 plannen is iets
over compensatie geregeld en 11 wateradviezen besteden aandacht aan compensatie.
Gaat het zo goed dat compensatie zo weinig nodig is? Of is compensatie wel vaker aan
de orde, maar is het niet expliciet in de plannen vastgelegd? Dit laatste komt regelma-
tig voor. 25 van de 37 waterbeheerders die de enquêtevraag over compensatie invulden
vinden dat compensatie redelijk tot zeer goed is geregeld in het plan. In het merendeel
van deze gevallen kunnen experts hierover in het plan echter niets terugvinden.
Compensatie is dus onderbelicht in de plannen en adviezen. De geïnterviewde water-
schappen en gemeenten zijn duidelijk over hoe compensatie idealiter geregeld moet
worden: via bestuurlijke afspraken.  
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Case Waterfront Harderwijk: watercompensatie
Voor de ontwikkeling van het Waterfront Harderwijk is landaanwinning nodig in het
Veluwemeer en Wolderwijd. Compensatie van de landaanwinning door de aanleg
van natte natuur was vanaf het begin van het planproces een issue. Al in 1998 zijn
bestuurlijke afspraken gemaakt over de buitendijkse ontwikkelingen. Compensatie is
daarna steeds op de agenda blijven staan. In 2002 hebben Rijkswaterstaat en de
gemeente Harderwijk principeafspraken gemaakt over de vorm waarin compensatie
kan plaatsvinden. Compensatie is onderdeel van het Masterplan, dat vervolgens in

twee bestemmingsplannen is uitgewerkt. In het
wateradvies geven de waterbeheerders aan dat
de gemeente duidelijk moet kunnen maken dat
watercompensatie binnen drie jaar gerealiseerd
kan worden na de landaanwinning, in het kader
van financiële reserveringen en procedurele
afhandelingen. De ruimte voor compensatie is
gereserveerd in het bestemmingsplan, maar dit
biedt nog geen garantie voor uitvoering. 
De gemeente en Rijkswaterstaat willen dit rege-
len in een bestuurlijke overeenkomst.
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5  HET WATERADVIES VAN DE WATERBEHEERDER

Conclusie: De wateradviezen van de waterbeheerders aan de initiatiefnemers zijn vaak
onvoldoende, maar dat hoeft niet problematisch te zijn.

5.1  Aanwezigheid wateradvies

Het wateradvies ontbreekt vaak: bij 43% van de plannen kon het wateradvies niet wor-
den herleid vanuit het plan of het totale plandossier. De waterbeheerders zeggen dat
ze bij 77% van de plannen een wateradvies hebben opgesteld. Van de initiatiefnemers
deelt slechts 41% die mening. Blijkbaar hebben de waterbeheerders en initiatiefnemers
een ander beeld van wat het wateradvies is, of worden de wateradviezen niet goed
geadresseerd.

5.2  Wateraspecten in het wateradvies

Indien er wél een wateradvies is opgesteld, vraagt de waterbeheerder in 43% van de
gevallen aandacht voor wateroverlast in het ruimtelijke plan, in 23% voor oppervlakte-
waterkwaliteit en in 21% voor grondwaterkwaliteit. Zelden wordt aandacht gevraagd
voor veiligheid, volksgezondheid, bodemdaling en verdroging (zie figuur 5.1). Hierbij
moet worden opgemerkt dat niet elk wateraspect relevant is voor elk ruimtelijk plan.
Inhoudelijk maatwerk van het wateradvies is juist een uitgangspunt van de watertoets.

5.3  Kwaliteit van het wateradvies

Van de opgestelde wateradviezen is circa de helft van matige tot slechte kwaliteit, zo
blijkt uit de documentenanalyse (zie figuur 5.2). Waterbeheerders maken in de helft van
de adviezen slechts matig tot slecht duidelijk waarom ze aandacht vragen voor een
bepaald wateraspect (motivering). Bovendien noemen in hun adviezen zelden criteria
voor de waterhuishoudkundige aspecten in een plan. 

Het is opvallend dat de initiatiefnemers de kwaliteit van de wateradviezen over het
algemeen wel voldoende vinden. Ze vinden de begrijpelijkheid, onderbouwing en moti-
vering van het advies dat ze van de waterbeheerder krijgen meestal zelfs goed tot zeer
goed, en zij moeten met die adviezen werken. Blijkbaar vervult het wateradvies voor de
betrokkenen een goede functie in het totale proces. 
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gevraagd voor een bepaald
wateraspect, indien er een
advies is opgesteld.
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Het oordeel, op basis van de documentanalyse, over het inhoudelijke maatwerk van het
wateradvies is relatief positief, net als de begrijpelijkheid en de ruimtelijke relevantie.
Maar ook op deze punten is nog een verbeteringsslag te maken. Uit de interviews blijkt
dat waterbeheerders bij grotere plannen meer inhoudelijk maatwerk leveren. De advi-
sering is dan specifiek toegesneden op het ruimtelijke plan en de waterhuishoudkundi-
ge kenmerken van het gebied. Bij kleinere plannen werken waterbeheerders vaak met
een gestandaardiseerde inbreng (zie paragraaf 3.5). Waterbeheerders steken tijd en
energie in het leveren van maatwerk, als ze daarvan winst voor het waterbeheer ver-
wachten.

5.4  Het wateradvies en de effectiviteit van de watertoets

Eén van de veronderstellingen over de werking van de watertoets is dat het waterad-
vies van voldoende kwaliteit moet zijn om tot een goed resultaat te komen. De evalua-
tie bevestigt dit echter niet. Het formele wateradvies, in combinatie met het verplichte
art. 10 Bro overleg, is waarschijnlijk vooral van belang als vangnet. Als het watertoets-
proces in de informele fasen onbevredigend is verlopen, zal de waterbeheerder zijn
punten in het wateradvies goed naar voren brengen. Als echter het vroegtijdige proces
goed is verlopen en de waterbeheerder heeft vertrouwen in een goed resultaat, dan zal
hij minder energie steken in het formele wateradvies. Het wateradvies vervult dus een
functie in het proces en levert een bijdrage aan de effectiviteit van de watertoets. Maar
een goed wateradvies is geen harde randvoorwaarde voor een expliciete en evenwichti-
ge plek van water in het ruimtelijke plan.

We kunnen concluderen dat de wateradviezen niet voldoen aan de maatstaf voor de
effectiviteit. Bij 43% van de plannen kon het wateradvies niet worden herleid uit het
ruimtelijk plan. En van de wel beschikbare wateradviezen is circa de helft van onvol-
doende kwaliteit. Of dit een probleem is, is vraag twee. In de praktijk blijkt een goed
wateradvies namelijk niet altijd noodzakelijk voor een evenwichtige doorwerking van
wateraspecten in de ruimtelijke planvorming. Het gevolg van een slecht of ontbrekend
wateradvies is echter in elk geval wel, dat het voor derden niet transparant is wat de
inbreng van de waterbeheerder is geweest.
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Case Reconstructieplan Achterhoek en Liemers: het wateradvies als formaliteit
Het herstellen van de veerkracht van het watersysteem is één van de doelstellingen
van de Reconstructie. Het gaat daarbij zowel om waterkwaliteit als -kwantiteit. Het
waterschap is vroegtijdig en prominent betrokken in de planvorming en de projector-
ganisatie. Zo is de dijkgraaf voorzitter van de reconstructiecommissie. Het water-
schap heeft voorafgaand aan het reconstructieplan een eigen watervisie opgesteld.
Een zeer pro-actieve insteek met een goed resultaat. De betrokkenen vinden dat
water expliciet en evenwichtig in beschouwing is genomen in het reconstructieplan.
Dit komt echter niet zozeer door de watertoets, als wel door het belang dat bij voor-
baat al aan water is toegekend. De formele wateradviezen bestaan slechts uit een
halve A4 tekst, waarin de waterbeheerders aangeven geen moeite te hebben met de
inhoud van de concept waterparagraaf. Ze maken slechts enkele kanttekeningen.
Betrokkenen beschouwen het geven van het wateradvies als een formaliteit.

Henk H. Post, Waterschap Reest en Wieden:
“Opvallend om te zien hoe vlot de watertoets door zowel waterbeheerders als initia-
tiefnemers van plannen is opgepakt. Daarnaast blijkt dat partijen goed in dat proces
kunnen samenwerken. Daarvoor heb je niet eens zoveel procedures en regels nodig:
gewoon met elkaar om tafel zitten met als stok achter de deur een mogelijk negatief
wateradvies helpt om wateraspecten voor het voetlicht te krijgen. Wel zie ik dat het
heel veel gaat over zaken die aan Waterbeleid voor de 21e eeuw zijn gerelateerd en
minder over wat voor de Kaderrichtlijn Water van belang is. Droge voeten en voorko-
men van economische schade spreekt blijkbaar meer aan dan de wat ‘zachtere
waarden, zoals een bepaald diertje een geschikte leefomgeving bieden. Daar moet
nog wel een inhaalslag op plaatsvinden.”
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6  DE WATERPARAGRAAF IN HET RUIMTELIJK PLAN

Conclusie: De waterparagraaf besteedt aandacht aan wateraspecten, maar initiatiefne-
mers motiveren vaak niet hoe ze daarmee in hun plan rekening houden.

6.1  Aanwezigheid waterparagraaf

84% van de ruimtelijke plannen bevat een herkenbare waterparagraaf. Als een water-
paragraaf ontbreekt, ligt dat volgens de initiatiefnemer in tweederde van de gevallen
aan het feit dat een waterparagraaf voor het plan niet relevant was.

6.2  Wateraspecten in het ruimtelijk plan

In paragraaf 5.2 is ingegaan op de wateraspecten in het wateradvies. Deze paragraaf
gaat over wateraspecten in het uiteindelijke ruimtelijke plan. Bepaalde wateraspecten
krijgen in ruimtelijke plannen meer aandacht dan andere, maar volgens de waterbe-
heerders worden er geen wateraspecten stelselmatig onderbelicht. Een deel van de
wateraspecten is nu eenmaal niet relevant voor een bepaald ruimtelijk plan.
Inhoudelijk maatwerk is het uitgangspunt.

Aan riolering, wateroverlast en grondwateroverlast wordt de meeste aandacht besteed,
vooral bij bestemmingsplannen. Maar ook waterkwaliteitsaspecten komen aan bod (zie
figuur 6.1, lichtblauw). De top drie van wateraspecten bij structuurplannen, streekplan-
nen, Tracéwetprocedures en reconstructieplannen uit 2005 (in totaal 38 plannen)
bestaat uit: wateroverlast (41%), grondwaterkwaliteit (41%) en oppervlaktewaterkwa-
liteit (34%). In de meeste gevallen benoemt de initiatiefnemer de relevante wateraspec-
ten in het ruimtelijk plan.
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6.3  Kwaliteit van de waterparagraaf

In de waterparagraaf benoemt de initiatiefnemer de relevante wateraspecten.
Aandacht voor een bepaald wateraspect betekent echter niet altijd dat de initiatiefne-
mer expliciet motiveert hoe hij met dit aspect is omgegaan in de ruimtelijke afweging
(zie figuur 6.1). Een voorbeeld, specifiek voor bestemmingsplannen: 31% van de bestem-
mingsplannen besteedt expliciet aandacht aan oppervlaktewaterkwaliteit, terwijl
slechts 9% expliciet motiveert hoe met oppervlaktewaterkwaliteit is omgegaan in de
belangenafweging. Daarnaast wordt de aandacht voor wateraspecten in ruimtelijke
plannen meestal niet gekoppeld aan waterhuishoudkundige doelstellingen. 

67% van de waterparagrafen zegt niets over het verloop van het overlegproces met de
waterbeheerder. Uit 55% van de waterparagrafen blijkt helemaal niet helder wat de
inhoudelijke inbreng van de waterbeheerder is geweest.

Het is opmerkelijk dat de waterbeheerders in de enquêtes behoorlijk positief zijn over
de kwaliteit van de waterparagraaf: bij 69% van de plannen vinden ze dat de initiatief-
nemer de afwegingen rond waterhuishoudkundige doelstellingen voldoende heeft
gemotiveerd voor alle wateraspecten. De initiatiefnemers zijn zelf erg tevreden (zie
figuur 6.2). 

Doorvragen over de kwaliteit van de waterparagraaf levert bij de diepgaandere inter-
views en casestudies overigens wel kritische geluiden op. De geïnterviewden geven aan
dat de afwegingen ten aanzien van wateraspecten niet in alle gevallen expliciet uit de
waterparagraaf blijken, terwijl de watertoets volgens hen wel met goed resultaat is
toegepast. De waterparagraaf blijft in algemeenheden steken en doet geen recht aan
het proces en de rol die water in de planvorming heeft gespeeld. 

Henk Velthorst, Gemeente Arnhem:
“Ik zie de watertoets in deze evaluatie uit de verf komen als een jonge ambitieuze
speler in het circus van de ruimtelijke ordening, maar wel een speler die nog wel wat
aan z’n nummer zal moeten schaven om door andere spelers ten volle serieus geno-
men te worden. Dat zie je bijvoorbeeld aan de kwaliteit van de waterparagraaf in het
ruimtelijk plan van de initiatiefnemer. Dit was voor mij een heel herkenbare uitkomst
omdat ik zelf ook veel met de watertoets werk. Vaak vult de initiatiefnemer die para-
graaf met proza waar je niet echt op zit te wachten.”

6.4  De waterparagraaf en de effectiviteit van de watertoets

De effectiviteit van de watertoets kan zeker niet alleen worden vastgesteld op grond
van de waterparagraaf. De meningen van betrokkenen zijn minstens zo belangrijk. De
ontwikkelaars van de watertoets hebben deze gecombineerde aanpak voor de evaluatie
in de maatstaf voor de effectiviteit ook aangegeven: documenten analyseren en vragen
naar de mening van betrokkenen. Alleen dan kan een compleet en genuanceerd beeld
worden gegeven van de effectiviteit en werking van de watertoets.
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Een slechte waterparagraaf in een ruimtelijk plan betekent dus niet perse dat de water-
toets geen goed resultaat heeft gehad. Water kan volgens betrokkenen in het water-
toetsproces dan toch expliciet en evenwichtig in beschouwing zijn genomen. Voor de
transparantie en herkenbaarheid van het waterbelang voor derden is een goede water-
paragraaf wel belangrijk.
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COLOFON

Deze evaluatie is in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Directoraat
Generaal Water) uitgevoerd door de landelijke werkgroep Evaluatie Watertoets met
vertegenwoordigers van alle relevante partijen en is begeleid door het LBOW-cluster
Monitoring, Rapportage en Evaluatie.

Werkgroep Evaluatie Watertoets: 
• Karin van den Broek (Provincie Utrecht, voorzitter)
• Bertien Broekhans (Rijkswaterstaat RIZA, secretariaat)
• Henk H. Post (Waterschap Reest en Wieden)
• Henk Velthorst (Gemeente Arnhem)
• Marianne Firet (Provincie Gelderland)
• Arnoud de Kruijf (Rijkswaterstaat Noord-Brabant)
• Martijn Burgering (Ministerie van VROM, VROM-inspectie Regio Zuid)
• Wim Zeeman (Ministerie van LNV, Dienst Landelijk Gebied)
• Judith van Dijk (Rijkswaterstaat RIZA, projectleider/schrijver)

LBOW-cluster Monitoring, Rapportage en Evaluatie 
(Landelijk Bestuurlijk Overleg Water)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat Generaal Water: 
Aline Arends en Robinia Heerkens

Redactionele ondersteuning en citaten van werkgroepleden: 
Maurits Groen Milieu & Communicatie, Haarlem

Onderliggende producten, beschikbaar via www.watertoets.net:
• Notitie Maatstaf Effectiviteit Watertoets; doelstelling van de watertoets SMART

geïnterpreteerd voor de Evaluatie Watertoets, advies van de werkgroep Watertoets
aan de werkgroep Evaluatie Watertoets (mei 2005).

• Evaluatie Watertoets; tussenrapportage over de telefonische interviewronde, 
Royal Haskoning: Frank Duenk en Kees Roelofsma (juli 2005).

• Evaluatie Watertoets; tussenrapportage over de casestudies, Royal Haskoning: 
Frank Duenk en Paul Jansen (december 2005).

• De watertoets getoetst; kwantitatieve evaluatie effectiviteit watertoets; tussenrap-
portage in het kader van de Landelijke Evaluatie Watertoets, DHV B.V.: Ronald van
Ark, Sander Boot en John Smits (mei 2006).

Contact
Helpdesk Water
telefoon: 0800-6592837
e-mail: contact@helpdeskwater.nl

Coördinatie productie
Henk Bos, Rijkswaterstaat RIZA

DTP-opmaak en drukwerk
Evers Litho & Druk, Almere

Den Haag/Lelystad, november 2006
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