
Gemeente Waterbeheerder
• betrekt belanghebbenden 
 (waaronder de waterbeheerder)
 bij de ideeënontwikkeling van
 de ruimtelijk ontwikkeling 

• raadpleegt informatie 
 waterbeheerder en wijst eventuele 
 particuliere participanten hierop

• zorgt ervoor dat hij in deze fase 
 aan tafel zit om mee te praten
 over strategische keuzes 

• moet hier duidelijk hebben wat de 
 voorwaarden (in termen van doelen, 
 niet in termen van maatregelen) zijn 
 die het watersysteem/de ondergrond 
 stelt aan de ruimtelijke ontwikkeling 

• agendeert hier zijn waterbelangen 
 op strategisch niveau

• communiceert informatie 
 watersysteem, onder andere
 in beelden (kaarten)

Bestemmingsplan

Lees meer Lees meer

Ideefase
 Informeel vooroverleg

Gemeente Waterbeheerder
• informeert de waterbeheerder
 en betrekt hem zo vroeg
 mogelijk bij proces

• vraagt om specifi eke     
 watersysteemkennis

• maakt indien nodig afsprakennotitie 

• maakt samen met waterbeheerder 
 afsprakennotitie

• informeert over het watersysteem

• vertaalt wateraandachtspunten
 naar ruimtelijk ontwerp

• stelt prioriteiten

• kondigt aan als Keur of Wet
 Beheer Rijkswaterstaatwerken
 van toepassing is

• maakt samen met gemeente 
 afsprakennotitie

Initiatieffase
 Voorbereiden ontwerpbestemmingsplan  

Lees meer Lees meer

Gemeente Waterbeheerder
• ontwerpt het plan 

• betrekt de waterbeheerder bij het 
 programma van eisen en ontwerp

• overlegt over het concept 
 ontwerpplan en de waterparagraaf

• denkt mee bij het 
 ontwerpbestemmingsplan

• kijkt na of het ontwerp aan
 de criteria voldoet

• stelt een wateradvies op

Ontwikkel- en adviesfase  
 Opstellen ontwerpbestemmingsplan   

Lees meer Lees meer

Afspraken

Gemeente Waterbeheerder
• betrekt wateradvies in afweging 

• stelt waterparagraaf op

• houdt waterbeheerder op de hoogte

• stuurt de kennisgeving van
 een ontwerpbesluit toe 

• organiseert formele inspraakprocedure

• beoordeelt of de juiste afwegingen
 zijn gemaakt 

• kan (indien nodig) een ‘zienswijze’ 
 indienen 

• kan (indien nodig) rijk/provincie 
 vragen ook zienswijze in te dienen

• kan (indien nodig) provincie/rijk 
 verzoeken een ‘reactieve aanwijzing’ 
 te geven

Besluitvormingsfase  
 Formele procedure en inspraak   

Lees meer Lees meer

Water-
advies

Water-
paragraaf

Gemeente Waterbeheerder
• houdt waterbeheerder op de hoogte • verleent (indien nodig en mogelijk)

 ontheffi ng Keur of vergunning 
 volgens Wet Beheer 
 Rijkswaterstaatwerken

• gaat (indien nodig) in beroep
 bij Raad van State 

• houdt vinger aan de pols
 bij uitvoering

Uitvoerings- en beheerfase   
   


