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Inleiding
In het najaar van 2011 zijn in het kader van de evaluatie van de watertoets op vier plaatsen
in Nederland regionale bijeenkomsten georganiseerd, die de start vormden van vier
regionale leergemeenschappen. Vervolgbijeenkomsten in het voorjaar van 2012 waren ook
nog onderdeel van de evaluatie. In de zomer van 2012 heeft het actieprogramma Water en
Ruimte de facilitering van verdere bijeenkomsten op zich genomen. Het is de bedoeling
om ook de komende twee jaar deze lerende aanpak verder uit te bouwen zodat in 2015
sprake is van een duurzaam lerend netwerk rond het thema water en ruimte.
Dit verslag is onderdeel van de evaluatie van de watertoets en betreft de periode tot en
met maart 2012. In deze periode is door het reviewteam meegedacht over een lerende
aanpak voor professionalisering in het werkveld van Water en Ruimte (zie bijlagen
“Watertoets en lerende omgeving’). De evaluatie van de watertoets in 2011omvat naast
dit onderdeel een praktijkevaluatie, waarin voor dertien praktijkgevallen op het vlak van
strategische ruimtelijke planvorming onderzocht is op welke manier het thema water in
de plannen is betrokken. De watertoetsevaluatie van 2011 volgt op de twee eerder uitgevoerde evaluaties in 2003 en 2006.
Dynamische werkomgeving
Het waterbeheer speelt zich af in een dynamische omgeving. Uitvoerende professionals
hebben continu te maken met aanpassingen in de wet- en regelgeving. Er ontstaat
bovendien steeds nieuw beleid waarop geanticipeerd en gereageerd dient te worden. Elk
nadeel heeft zijn voordeel, geldt ook voor de waterwereld. Geluiden en initiatieven vanuit
de uitvoerende praktijk worden sneller gehoord en opgepakt door beleidsmakers en
bestuurders. Door te schakelen met beleidslagen kan er in korte tijd meer worden bereikt.
Dit vraagt van professionals proces- en omgevingskennis en aanvullende competenties
om effectief om te gaan met complexe vraagstukken. Dergelijke kennis en kunde is sterk
gekoppeld aan het werkveld met al zijn tegenstrijdigheden, faseverschillen, belangen en
opgaven. Het betreft hier kennis die zich niet een-twee-drie laat overdragen door middel
van een training of een opleiding, daarvoor is een leeromgeving nodig waarin problemen
en dilemma’s uit de praktijk centraal staan.
De watertoets is een werkwijze die thuishoort in de uitvoerende praktijk. Daar is sprake
van een flexibele omgang met het instrumentarium. Het is een procesinstrument dat de
kwaliteit van waterbeheer verhoogt en helpt bij het agenderen van issues rond water in
de ruimtelijke ordening. De overheid blijft strategische beleidsvorming sterk programmatisch en lineair uitzetten. Er ontstaat gemakkelijk spanning tussen beleid en praktijk.
Gaande een (lineair gedacht) traject komen er dingen langs die interfereren met het
oorspronkelijke plan. Oplossingen worden daardoor ook complexer en anders dan eerst
gedacht. Ervaren praktijkmensen weten van de hoed en de rand en kunnen die complexiteit hanteren.
Het blijven denken volgens lineaire beleidsprocessen werkt in deze context remmend op
de innovatie. Nut en noodzaak van de watertoets –als procesinstrument – moeten worden
hard gemaakt bij lagere overheden. Beeldvorming onder professionals speelt daarbij een
belangrijke rol. Vandaar dat het belangrijk is om alle spelers door middel van een lerende
aanpak bij elkaar te brengen. In de op gang gebrachte leergemeenschappen staat het
toepassen van het instrumentarium centraal, op een manier die de beoogde kwaliteit
dient en bovendien kosteneffectief is.
Lerende aanpak
Het rijk en de koepelorganisaties IPO, VNG en UvW hebben de derde evaluatie van de
watertoets aangegrepen om een lerende aanpak te ontwikkelen gericht op de toepassing
van de watertoets. Op basis van casestudies is nagegaan hoe de watertoets functioneert
in de praktijk. In de casestudies komen de mensen aan het woord die de watertoets
hebben gebruikt in hun werk en vertellen over wat het hen heeft opgeleverd. Deze
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mensen zijn ook in werkgroepen bij elkaar gebracht om met elkaar te reflecteren op
de waarde van de watertoets voor het bewaken van issues rond water in de ruimtelijke
ordening. Een expertgroep heeft een meta-analyse uitgevoerd en adviezen geformuleerd.
In het advies is aangegeven dat er op meerdere niveaus geleerd dient te worden:
•	Rond concrete casussen; bij concrete, ruimtelijke opgaven een hogere kwaliteit
bereiken door beschikbare kennis bij elkaar te brengen en te reflecteren.
•	In de deelnemende organisaties; ervoor zorgen dat het niet bij een eenmalige
verbeterslag blijft, maar nieuwe praktijken van handelen ook borgen door routines
van organisaties aan te passen.
•	Vanuit de omgeving; het oppakken en verwerken van signalen vanuit de samenleving
en nieuwe inzichten vanuit de wetenschap
Al deze bevindingen hebben geleid tot het opzetten van vier regionale leergemeenschappen. Van de thema's en vraagstukken waarmee de regionale leernetwerken aan de slag
zijn gegaan, is verslag opgemaakt. Dit document bevat al die verslagen. In onderstaande
tabel is een beknopt overzicht van vraagstukken opgenomen. Daarbij is onderscheid
gemaakt in niveau (strategisch, tactisch en operationeel). Ook is aangegeven in welke
regio het vraagstuk expliciet aan de orde is gekomen (noord, oost, west, zuid).
Strategisch
•	Strategische positionering
water (W,Z)
•	Financieringsstructuur rond
gebiedsontwikkeling (W)
•	Klimaatvraagstukken
relevant voor water (W)
•	Vraagstukken m.b.t. grondwater en bodem(Z, W)
•	Veenweidebeleid (W,N)

Tactisch
•	Rollen en taken van de
partijen en hun vertegenwoordigers in gebieds
ontwikkeling (W, O, Z)
•	Continuïteit en consistentie
van de inbreng (eigen orga
nisatie en anderen) (W, Z)
•	Visie op strategische locatiekeuze (W,N)

Operationeel
•	Waterbank (N,O)
•	Communicatie intern en extern
(alle regio’s)
•	Competenties, vaardigheden (Z)
•	Procesinstrumenten (alle regio’s)
•	Methodieken (O)
•	Contract- en financieringsvormen
bij gebiedsontwikkeling (W)
•	Omgaan met onzekerheden (O)
•	Borgen zonder toetsen (Z,O)

Er is geprobeerd een landelijke leergemeenschap op te zetten. Die is minder goed uit de
verf gekomen. Er bestaat al een Landelijke Werkgroep Watertoets en het idee was om
die werkgroep om te vormen tot leergemeenschap. In deze werkgroep zijn het rijk en
de koepelorganisaties vertegenwoordigd. De leden hebben over het algemeen weinig
praktijkervaring met de watertoets.
Conclusie
Op basis van de ervaringen met de lerende aanpak zijn de volgende conclusies te trekken:
•	Het organiseren van regionale bijeenkomsten lukt goed, maar het zijn vooral enthousiaste professionals die leren in de regionale leergemeenschappen. Er is in mindere
mate sprake van collectief leren.
•	Onder actieve deelnemers zijn medewerkers van de waterschappen goed vertegenwoordigd. Mensen werkzaam bij gemeenten en provincies nemen in mindere mate
deel.
•	Het doel om op drie niveaus van activiteiten te leren (leren rond concrete casuïstiek, lessen vertalen naar organisatieniveau, signaleren van ontwikkelingen rond
waterbeheer) is deels gelukt. In de regionale leergemeenschappen komen landelijke
ontwikkelingen aan de orde en is concrete casuïstiek ingebracht. Het doordringen tot
de diepere lagen van de organisaties lijkt niet echt tot stand gekomen.
•	De lerende aanpak is goed ingezet, maar nog niet tot wasdom gekomen. Vooral de
wisselwerking tussen het operationele leren (praktijkuitwisseling) en het strategische
leren (de gevolgen voor de ontwikkeling van bestuur en beleid) heeft nog geen
fundament gekregen.
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Aanbeveling
Op grond van de ervaringen met de lerende aanpak tot nu toe, zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd:
•	Betrek en enthousiasmeer bestuurders voor deze aanpak. Dit kan bijvoorbeeld door
een aantal bestuurders te werven die als pleitbezorgers willen optreden. In dat kader
is het ook van belang dat de participatie van bestuurders in leergemeenschappen
(kan in gastrol) te waarborgen, de directe interactie werkt vaak sterk door.
•	Zoek en versterk de samenwerking met partijen die ook een lerende aanpak
voorstaan of waar leerexpertise aanwezig is, zoals het actieprogramma Water en
Ruimte en het Water Governance Center.
•	Vergroot de participatie van professionals werkzaam bij wettelijk bevoegden,
gemeenten en provincies. Zonder hun inbreng stokt het leren en vindt er onvoldoende
leren op systeemniveau plaats. In de uitvoerende praktijk komen de partijen elkaar
immers voortdurend tegen.
•	Zorg voor een vaste en levende verbinding met de nationale beleidskern. Goede
praktijken verdienen het om naar wetgeving te worden vertaald of zo goed mogelijk
te worden ingepast. Op die manier wordt de wederkerigheid tussen beleid en praktijk
hersteld.
•	Betrek ook de managers bij de lerende aanpak om de spreekwoordelijke ‘leemlaag’ te
doorbreken. Managers staan vaak op de kruispunten van de formele, verticale lijnen
van de organisaties en de informele, horizontale lijnen van uiteenlopende netwerken.
•	Laat praktijkmensen mee kijken of actief meedoen in de projecten, waaraan de
Landelijke Werkgroep Watertoets de komende jaren aandacht wil besteden, zoals het
betrekken van de Levens Cyclus Analyse bij investeringsvraagstukken.
Opbouw van dit document
Dit document bevat de verslagen van de regionale leergemeenschappen, die in het
kader van de evaluatie van de watertoets hebben plaatsgevonden. Zij zijn verdeeld over
de secties: Noord, Oost. West, Zuid en landelijk. Voorafgaand aan dit verslag wordt de
werkvorm ‘leergemeenschap’ toegelicht.
Naast deze verslagen vindt u in de bijlage een stand van zaken over de ontwikkeling van
de leeromgeving ( jaarrapportage over 2011) en achtergronden bij het concept leergemeenschap.
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Wat is een leergemeenschap?
Aansluiten bij natuurlijke drive van professionals
Een leergemeenschap van professionals is de Nederlandstalige aanduiding voor
Community of Practice. Professionals die een passie of zorg delen voor een bepaald
onderwerp zoeken aansluiting bij collega’s om met elkaar in gesprek te gaan en verder te
komen met waar ze tegenaan lopen. Dit is een natuurlijk leerproces. Toch komen mensen
elkaar niet altijd van zelf tegen, en in de waan van de dag wordt de reflectie gemakkelijk
uitgesteld. Het doel van een leergemeenschap is om van en met elkaar te leren rond
vraagstukken waar iedereen tegenaan loopt. Een leergemeenschap is niet of nauwelijks te
sturen, maar juist wel te stimuleren en te faciliteren.
In een leergemeenschap leren mensen met gedeelde leervragen van elkaar. Het gaat om
halen en brengen van kennis. Vooraf zijn leervragen van de deelnemers geïnventariseerd;
die worden in de deelsessies behandeld. Om het meeste resultaat uit een leergemeenschap
te halen zijn de volgende zaken van belang:
• een integere en open opstelling;
• bereidheid om zowel kennis te halen als te brengen;
• persoonlijke betrokkenheid bij de groep en het thema van de bijeenkomst.
Leergemeenschappen zijn populair in deze tijd waarin kennis geen macht meer is, maar
voor iedereen toegankelijk, onder andere via het internet. Daarom heeft kennis alleen
meerwaarde als je het kunt toepassen of kunt koppelen aan andere kennis. In een CoP leren
de deelnemers kennis toe te passen, te koppelen aan andere kennis en te verrijken, volgens
de metafoor van een “opwerkfabriek”. In zo’n opwerkfabriek wordt de werkpraktijk van de
deelnemers verrijkt door van elkaars werkpraktijk te leren, maar ook door slim gebruik te
maken van aanvullende kennis uit de wetenschap, van consultants en van mede-overheden.
Daarom wordt er naast de vaste kern van deelnemers per bijeenkomst een wisselend gezelschap van externen uitgenodigd.
Fasen van een leergemeenschap
Leergemeenschappen kennen een verschillende levensduur. Door een natuurlijk verloop
bestaan sommige leergemeenschappen meerdere jaren. Leergemeenschappen kunnen
zichzelf ook opheffen om vervolgens in een gewijzigde opzet en met een aangepaste focus
door te starten. Door dit soort transformaties gaan ze mee met hun tijd. Een leergemeenschap
kent globaal drie fasen: een startfase, een midden- en een eind- of transformatiefase:
•	De startfase kenmerkt zich door het zoeken naar betekenis en toegevoegde waarde.
Wat is het doel? Wie doet er mee? Wie organiseert het en wie betaalt?
•	De middenfase wordt gekenmerkt doordat de leergemeenschap een gemeenschap
is geworden waarvan de deelnemers de meerwaarde inzien. De deelnemers ervaren
kwaliteitstoename en kwaliteitswinst in hun werk.
•	In de eind- of transformatiefase spelen de volgende vragen: Wat levert ons dit nog op?
Hoe gaan we verder? Hoe kunnen we ons aanpassen aan nieuwe omstandigheden?
Succesvolle leergemeenschappen
Voorwaarden voor een succesvolle leergemeenschap zijn onder andere vrijwillige deelname
zonder last of ruggespraak in een veilige omgeving. Dat vraagt om een andere en meer persoonlijke voorbereiding dan bij een debat of een cursus. Het is belangrijk om bij een leergemeenschap
vraaggestuurd te werken en regelmatig te controleren of de juiste thema’s nog aan bod komen.
Het is raadzaam om de thematische focus te houden en tegelijkertijd ruimte voor zijpaden en
inspiratie te bieden. Tot slot zijn goede tussentijdse communicatie, LinkedIn, website, e-mail en
een vast aanspreekpunt voorwaarden voor het ontstaan van een gemeenschap.
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Werkvormen in leergemeenschappen
Afhankelijk van de behoeften en leerwensen van de deelnemers kan er voor bijeenkomsten
van leergemeenschappen uit verschillende werkvormen gekozen worden. Denk daarbij aan
een afwisseling van presentaties van experts, debatten, intervisie, excursies, ontwerpsessies,
workshops en publicaties.
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Regionale leergemeenschap Noord
Deze leergemeenschap is in het kader van de evaluatie van de watertoets twee keer bijeen
geweest, op 15 september 2011 en op 9 februari 2012. De vervolgbijeenkomsten van 28 juni
en op 16 oktober zijn geen onderdeel van deze rapportage. Eind 2012 vindt een evaluatie
plaats van deze laatste twee bijeenkomsten. Deze evaluatie heeft tot doel verbeteringen te
formuleren, die in 2013 kunnen worden toegepast.

Startbijeenkomst 15 september 2011
Inleiding
De evaluatie watertoets 2011 is een project opgezet door de landelijke werkgroep watertoets. De landelijke werkgroep geeft hiermee uitwerking aan het beleid in het Nationaal
waterplan en afspraken in het Nationaal Bestuursakkoord Water.
De evaluatie 2011 is specifiek gericht op de rol die water speelt op het strategisch planniveau.
Er wordt gekeken naar de rol van water in provinciale ruimtelijke plannen, gebiedsontwikkelingen en structuurvisies. De evaluatie is open opgezet en moet vooral bijdragen aan versterking van de rol en positie van water in ruimtelijke planprocessen. In de periode maart-juli
2011 zijn daartoe dertien projecten onder de loep genomen: negen gebiedsontwikkelingen in
stedelijk en landelijk gebied en vier provinciale streekplannen of structuurvisies. Samen met
direct betrokkenen is van al deze projecten het planproces gereconstrueerd en zijn de rol en
positie van water daarin nader bekeken. De evaluatie wordt uitgevoerd door een consortium
van Grontmij, Erasmus Universiteit Rotterdam en het NIROV.
Dit is het verslag van de eerste van vier regiobijeenkomsten waarin de resultaten van de
evaluatie zijn bediscussieerd. Deze bijeenkomst vond plaats op 15 september op het provinciehuis van de provincie Fryslân in Leeuwarden.
Programma
De regiobijeenkomst stond onder leiding van Marjolein Stamsnijder van NIROV en bestond
uit drie delen.
•	Het eerste deel bestond uit centrale presentaties. Hilde Westera van Rijkswaterstaat
Waterdienst presenteerde in haar rol als opdrachtgever de centrale vraag voor de
evaluatie. Frans Kwadijk (Grontmij) en Frans-Bauke van der Meer (EUR) presenteerden
ieder de resultaten van 2 case studies. In deze presentaties is een aantal belangrijke
observaties uit de evaluatie de revue gepasseerd.
•	In de vorm van een Lagerhuisdebat zijn vervolgens de belangrijkste thema’s uit de eva
luatie bediscussieerd. Vier prikkelende stellingen stonden garant voor een levendig debat.
•	Het middaggedeelte bestond uit de workshop “samen leren, water en ruimte”. In deze
workshop zijn ervaringen, problemen en oplossingen uitgewisseld en is met de aanwezigen nagegaan of er op onderwerpen leerbehoeften bestonden en op welke wijze die
ingevuld zouden kunnen worden.
Dit verslag geeft de resultaten weer van de discussie in het Lagerhuisdebat en de workshop
“Samen leren, water en ruimte”. De sheets van de presentaties worden beschikbaar gesteld
via de helpdesk water.
Lagerhuisdebat
De dertien case studies in de evaluatie hebben geleid tot resultaten in de vorm van
observaties, vragen en voorlopige conclusies. Op basis hiervan zijn stellingen geformuleerd.
In de debatten is de deelnemers gevraagd positie te kiezen voor of tegen deze stelling.
Gedurende het debat hadden de deelnemers de mogelijkheid van positie te veranderen.
De argumenten en nuanceringen die het debat heeft opgeleverd, vormen input voor het
formuleren van de uiteindelijke conclusies van de evaluatie. In dit verslag zijn per stelling
de genoemde voor- en tegenargumenten op een rij gezet.
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Stelling 1: Koppelingen en coalities
Bij omgaan met waterbelangen in ruimtelijke plannen is politiek scoringsvermogen
een belangrijke factor.
Voor de stelling:
Tegen de stelling:

15 deelnemers
11 deelnemers

Argumenten voor:
•	Binnen de politiek is het een gegeven dat je te maken hebt met een cyclus van 4 jaar.
Als je daar niet op inspeelt, krijg je weinig voor elkaar. De bestuurders moeten daarom
goed worden meegenomen in planprocessen.
•	Water wordt steeds meer verbonden met andere beleidsvelden. Daarmee is water
politiek interessanter en dus politieker geworden, zeker in de context van gebiedsontwikkeling.
•	De politiek betaalt nu eenmaal. Als een project politiek niet interessant is, dan is het
lastiger geld te regelen: dus politiek betrekken, anders sneeuwt je onderwerp onder.
Argumenten tegen:
• De politiek zit in veel gevallen helemaal aan het eind van de lijn.
•	We hebben in Nederland een eeuwenlange traditie van waterbeheren en polderen.
Naar het algemeen publiek toe wordt water daarmee als a-politiek iets gepresenteerd. Dit leidt er in de praktijk toe dat burgers vrijwel nooit inspreken op zaken die
betrekking hebben op het thema water.
•	Water komt wel op de agenda als er iets mis gaat: bijvoorbeeld Meppel staat onder
water. Echter, waterveiligheid is van iedereen, daar zit politiek weinig verschil in.
•	Het is lastig voor politici om zaken met betrekking tot water goed uit te leggen aan
het grote publiek. Bijvoorbeeld een thema als klimaatverandering, dat weer leidt tot
droogte en dergelijke, is lastig uit te leggen aan de individuele burger.
•	Binnen gemeenten leeft water politiek niet overal. In sommige gemeenten denken
politici echt dat water iets is van het waterschap: dat regelt het. Dit is wel sterk
afhankelijk van de gemeente en de problemen die spelen in een bepaalde gemeente.
Stelling 2: Provinciale rol
Als je als waterbeheerder invloed wilt hebben op regionale ruimtelijke ontwikkelingen
is de provinciale structuurvisie de plek waar je moet zijn.
Voor de stelling:
Tegen de stelling:

9 deelnemers
17 deelnemers

Argumenten voor:
•	Water is een integraal onderdeel van de structuurvisie, daarom zul je ook betrokken
moeten zijn in het planproces van de structuurvisie.
•	Hoewel afwegingen soms op lager schaalniveau worden gemaakt, is het belangrijk
om in provinciale structuurvisies vast zoekgebieden op de kaart te krijgen voor
bepaalde onderwerpen. Bijvoorbeeld met betrekking tot waar stedelijke uitbreiding
plaatsvindt. Dit is een steun in de rug bij discussie op lokaal niveau. In een planproces
om tot een locatiekeuze te komen wordt soms wel drie keer geschakeld tussen
plannen op lokaal en regionaal niveau, plannen worden daarbij steeds concreter.
•	Het waterleidingsbedrijf moet zeker wel op provinciaal niveau aankloppen om haar
belangen te borgen.
•	Waterproblemen overschrijden vaak gemeentegrenzen. Soms vragen problemen een
intergemeentelijke aanpak, dan is de inbreng va de provincie vaak noodzakelijk.
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•	In het kader van het Deltaprogramma wordt nu gewerkt aan het nemen van vijf deltabeslissingen. Goed sturen op de invloed van deze beslissingen op regionaal niveau
vraagt om sturing door de provincie. Dit loopt ook via de provinciale structuurvisie.
Als je daar als waterbeheerder invloed op wilt hebben, zul je hier dus bij moeten zijn.
Argumenten tegen:
•	Structuurvisies zijn vaak een weerslag van wat decentraal is ontwikkeld. Als waterbeheerder moet je eerder bij processen betrokken zijn, dus voor deze worden vastgelegd
in de structuurvisie. Dit kunnen (inter-)gemeentelijke processen zijn, in Friesland zijn
ook de gebiedscommissies daarbij erg belangrijk.
•	Uiteindelijk is het bestemmingsplan het rechtsgeldige plan, dus dat is het belangrijkste plan dat je als waterbeheerder moet beïnvloeden.
•	Voor de gemeenten op de Waddeneilanden geldt dat de gemeenten voor het grootste
deel sturen op de ruimtelijke ontwikkeling.
Stelling 3: Watertoets als proces of procedure
Afwijken van watertoetsprocedures, of het helemaal achterwege laten daarvan, is op
strategisch planniveau vaak een goed idee.
Voor de stelling:
Tegen de stelling:

12 deelnemers
14 deelnemers

Argumenten voor:
•	Water wordt meestal al goed meegewogen in dergelijke planprocessen. Volgen van de
watertoetsprocedure komt daarmee heel geforceerd over.
•	De procedure in de zin van ‘in gesprek blijven’ is prima. De toets kan dan achterwege
blijven.
•	Je aan alle regeltjes houden, werkt vaak niet in gebiedsprocessen, de watertoets is
dan veel te toetsend, soms is de tijd er niet en het kan integrale afweging moeilijker
maken
•	Ook gemeenten wegen in structuurvisies integraal af, daar is geen toetsend instrument voor nodig. Hiertegen wordt ingebracht dat gemeenten ook rekening moeten
houden met het regionaal waterbeheer, toetsing en advisering overstijgen dus het
gemeentelijk niveau. De waterbeheerder heeft echter ook al de mogelijkheid om
formeel in te spreken.
Argumenten tegen:
•	Aan alle gebiedsprocessen deelnemen, met al die vergaderingen, kost het waterschap
veel te veel tijd: daar is geen geld voor. Adviseren en toetsen met de watertoets is dan
een goed alternatief.
•	Het staat het waterschap ook vrij om niet mee te doen aan planprocessen als deze
niet diep raken aan de belangen van het waterschap.
•	Bij de structuurvisies van gemeenten is de watertoets wellicht nodig omdat anders
het waterschap geen positie krijgt. Ook dit is een strategisch plan.
•	Beheeraspecten moeten vroeg worden ingebracht in planvorming. Denk aan het
aanplanten van bomen op een kering. Er kan veel mis gaan bij de uiteindelijke vergunningverlening als deze aspecten niet vroeg genoeg via een toets worden ingebracht.
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Stelling 4: Interne organisatie waterschap
De interne organisatie van waterschappen is goed toegerust op consistente betrokkenheid bij lang lopende gebiedsontwikkelingen.
Voor de stelling:
Tegen de stelling:

7 deelnemers
19 deelnemers

Argumenten voor:
• Dit is een ontwikkelingsproces, het is de afgelopen jaren steeds beter geworden.
•	Waterbeheer is een lange termijn iets. Langetermijndenken is dus iets wat in de
grondhouding van waterschappers is verankerd, dat maakt ze geschikt om in langlopende ontwikkelingen mee te denken.
•	Reorganisaties zijn een gegeven in alle organisaties. Dat is niet uniek voor waterschappen en is iets waar een organisatie mee om moet kunnen gaan.
Argumenten tegen:
•	Waterschappen zijn soms bang om mee te werken aan ontwikkelingen uit vrees om
later ook voor een deel van de kosten verantwoordelijk te worden. De eerste vraag die
waterschappen zich stellen, is of ze formeel verantwoordelijk zijn, zo niet, dan wordt
vaak van deelname afgezien.
•	Bij veel waterschappen krijgen medewerkers niet de ruimte om daadwerkelijk goed
aan te sluiten bij langlopende gebiedsprocessen.
•	De vele reorganisaties in waterschapsland maken dat het lastig is om consistent
aangesloten te blijven. Mensen komen steeds in andere hokjes terecht en weten van
elkaar niet meer wat ze doen.
•	Organisaties van waterschappen zijn gegroeid en verbreed in de loop der tijd. Nu
moet er worden bezuinigd. Er wordt discussie gevoerd over de kerntaken van het
waterschap. Een gevolg hiervan is dat zij daarmee weer sectoraal gaan denken.
Workshop “Samen leren, water en ruimte”
De middag stond in het teken van samen leren van ruimte en water. Onder leiding van
Marjolein
Stamsnijder is gezamenlijk bekeken over welke onderwerpen de groep kennis en ervaringen zou willen uitwisselen, bijvoorbeeld in de vorm van een Community of Practice.
Naar aanleiding van het uitwisselen van goede en slechte ervaringen m.b.t. het omgaan
met wateraspecten in (strategische) ruimtelijke planprocessen kwamen verschillende
‘puzzels’ naar voren, waarvan de volgende door de aanwezigen als de belangrijkste
werden benoemd:
1.	wateraspecten worden vaak per project bekeken; synergie en uitruilmogelijkheden
met aangrenzende projecten worden daarom vaak niet gerealiseerd. Dat wordt ook
gecompliceerd doordat wederzijds rekenmodellen soms niet worden erkend. Ligt er
een oplossing in het creëren van waterbanken?
2.	locatiekeuzen worden vaak impliciet gemaakt en zijn op een later moment lastig ter
discussie te stellen. Hoe daarmee om te gaan? Hoe kun je daar eerder bij zijn en hoe
kun je er voor zorgen dat de locatiekeuze explicieter wordt? Het lijkt erg afhankelijk
van personen, cultuur, procedures, informele contacten. Hoe kun je ‘successen’ of
succesfactoren consolideren’. Kunnen vaste gemeentelijke contactpersonen voor de
waterbeheerder hierin behulpzaam zijn?
3.	Wat te doen met het veenweidegebied. Dit is een hete aardappel: wie maakt kosten,
wie heeft de baten, wie bepaalt, waar wordt er hoe over gesproken en besloten? Hoe
kun je de wateraspecten op korte en lange termijn goed zichtbaar maken?
4.	Hoe wordt de digitale watertoets gebruikt en ervaren door waterbeheerders en
inititatiefnemers?
5.	Hoe kun je in tijden van bezuiniging de integraliteit bij het opstellen van plannen
handhaven?
Evaluatie Watertoets 2011,
Stand van zaken leergemeenschappen Water en Ruimte

- 16 -

Vervolgens kwam de vraag aan de orde of voor deze onderwerpen leerbehoeften bestaan,
of daarvoor een structuur nodig was voor kennisontwikkeling, of die structuur mogelijk
al bestond of dat daarvoor een nieuwe structuur nodig zou zijn. In dat laatste geval kan
vanuit het project Evaluatie watertoets een vervolgbijeenkomst worden georganiseerd als
start van een regionale Community of Practice (CoP) ..
Het eerste onderwerp leent zich goed voor een vervolgbijeenkomst. Onderwerp van deze
bijeenkomst zou kunnen zijn de waterbank die de Gemeente Alkmaar en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier samen opzetten. Dit onderwerp kan gekoppeld worden
aan het tweede onderwerp: locatiekeuze en de vroegtijdige betrokkenheid van de natte
partijen bij deze locatiekeuze. Dit zou de leergemeenschap interessant moeten maken
voor niet-waterpartijen.
Deze bijeenkomst kan in januari plaatsvinden. Lutine de Boer, beleidsmedewerker sector
stadsontwikkeling bij de Gemeente Alkmaar is bereid om inhoudelijk mee te denken
met de eerste bijeenkomst over de waterbank. Fleur Schilt (Nirov) zal deze bijeenkomst
organiseren.
Onderwerp voor een mogelijke tweede bijeenkomst kan zijn het vijfde onderwerp: het
handhaven en waarborgen van integraliteit bij bezuinigingen (de kerntakendiscussie)
Door de aanwezigen is aangegeven dat het Friese Waterketenoverleg een CoP zou kunnen
incorporeren en dat het rioleringsdeskundigenoverleg in Drenthe, waarin deelnemers
vanuit waterschappen en gemeenten, al functioneert als een CoP.
Voorwaarde voor een leergemeenschap zijn inhoudelijk een goed programma en een
geode opkomst uit verschillende partijen. Genoemd zijn: planologen, stedenbouwers,
projectontwikkelaars, vereniging van dorpen, LTO, waterschappen, waterbedrijven,
gemeenten, provincies, financiers (institutionele beleggers), terreinbeheerders, BWT en
volkshuisvesters.
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Tweede bijeenkomst 9 februari 2012
Stand van zaken
In het voorjaar heeft de LWW op basis van de resultaten van de evaluatie de besluitvorming in het Bestuurlijke Koepeloverleg voorbereid. De LWW heeft ervoor gepleit het
instrument in de huidige vorm (als licht wettelijk instrument en bestuurlijk arrangement,
dat toeziet op tijdig overleg en op rapportage over de resultaten van dit overleg) in de
nieuwe omgevingswet en het nieuwe omgevingsbesluit te borgen voor zowel concrete
als strategische ruimtelijke plannen. De LWW vindt dat de watertoets goed past binnen
doel en uitgangspunten van de nieuwe Omgevingswet en als voorbeeld kan dienen voor
toepassing van de aanbevelingen van de commissie Elverding in de praktijk.
De LWW heeft verder aanbevolen, dat het Rijk op nieuwe beleidsterreinen en –uitwerkingen, zoals het klimaatbeleid, duidelijkheid schept over taken en bevoegdheden van de
diverse regionale overheden.
Ten slotte heeft de LWW ervoor gepleit dat het Rijk (de vorming van) een “lerend netwerk”
voor “water en ruimte-professionals” ondersteunt en daarmee de verbetering van de
watertoetspraktijk. De LWW is van mening dat (de vorming van) een lerend netwerk nu
een goede manier is om te werken aan een betere praktijk. Beleid en wetgeving veranderen immers in een steeds hoger tempo. De nieuwe Wro van 2008 moet zich in de praktijk
nog bewijzen en er wordt al gewerkt aan een Omgevingswet ter vervanging van de Wro.
Tegen deze achtergrond is het steeds belangrijker om als beroepsgroep aan de eigen
beroepspraktijk te bouwen.
Het lerende netwerk moet in de eerste plaats een kader bieden voor (de bespreking van
/ de beantwoording van) de eigen leervragen. Als zodanig draagt zo’n netwerk bij aan
een breder gedeelde kennisbasis onder professionals, die werken aan “water en ruimte”vraagstukken. Naarmate het netwerk sterker wordt kan het leiden tot en bijdragen aan
“bottom-up”-beleidsontwikkeling. De LWW wil hieraan een bijdrage leveren.
In het voorjaar zijn afspraken gemaakt met het Actieprogramma Water en Ruimte om in
2012 te voorzien in het faciliteren van nog twee bijeenkomsten van de regionale leergemeenschappen. De LWW heeft aan het Bestuurlijk Koepel Overleg (BKO) voorgesteld om
voor 2013 en 2014 middelen vrij te maken voor ondersteuning van (de vorming van) het
lerende netwerk.
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Presentatie Lutine de Boer, gemeente Alkmaar
Lutine de Boer (gemeente Alkmaar) vertelt over nut en noodzaak van waterbergingsbanken. Lutine zoomt in op de visie van de gemeente op het omgaan met waterbergingsbanken versus de visie van het hoogheemraadschap. In principe is het uitgangspunt bij
bovenplanse oplossingen voor waterberging “eerst graven, dan dempen”. Lutine vraagt
zich af in hoeverre dit uitgangspunt flexibel gehanteerd kan worden. De volledige presentatie is te vinden op www.waterenruimte.nl
Presentatie van John van Diepen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
John van Diepen heeft in 2008 een pilot-project uitgevoerd voor een waterbergingsbank
in de gemeente Zaanstad. Hij deelt zijn ervaringen en focust op de vraag hoe je gegevens
in een waterbergingsbank vastlegt. Discussie over het principe van “eerst graven dan
dempen”, zet John in het licht van de actualiteit: veel bouwplannen gaan niet door of zijn
vertraagd. Dat betekent dat je (nog) niet kunt rekenen op geplande waterberging in die
plannen. In dat geval moet je goed afspraken maken met de gemeente over de gevolgen
van de balans van de waterbank. Vertrouwen is hierbij belangrijk. De volledige presentatie
is te vinden op www.waterenruimte.nl
Presentatie Marieke Ekelenkamp, Gemeente Emmen/Make Sense
Marieke Ekelenkamp deelt haar ervaringen met bovenplanse oplossingen voor waterberging in de Gemeente Emmen. Marieke Ekelenkamp gaat met name in op drie criteria
waaraan een oplossing moet voldoen: hydrologische effectiviteit, ruimtelijke kwaliteit
en kosteneffectiviteit. In Emmen werkt een multidisciplinair team aan het opzetten van
waterbergingsbanken. Marieke illustreert de diverse invalshoeken en culturen van de
waterbeheerder, ruimtelijke ordenaars en planeconomen. De volledige presentatie is te
vinden op www.waterenruimte.nl
Deelsessies
Voorafgaand aan de bijeenkomst zijn leervragen geïnventariseerd en aan de hand
daarvan worden drie groepen gevormd. In deze groepen volgt een verdiepend gesprek
waarin deelnemers elkaars vragen proberen te beantwoorden en leren van elkaars ervaringen en kennis.
Groep 1 onder leiding van Marieke Ekelenkamp (Make Sense/gemeente Emmen) over de
vraag wat er allemaal komt kijken bij het opzetten van een waterbergingsbank.
De financieel-juridische kant van waterbergingsbanken
De leervraag in dit kader is: “Hoe zorg je ervoor dat de kostenveroorzaker ook werkelijk
betaalt en dat de waterbergingsbank daadwerkelijk gerealiseerd wordt?”
– In een exploitatieovereenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer kunnen
afspraken gemaakt worden over de financiële bijdrage van de initiatiefnemer.
–	Voorwaarde om een dergelijke exploitatieovereenkomst te sluiten is dat het plan een
bovenliggende Structuurvisie heeft.
–	Voor de daadwerkelijke realisatie van de waterberging zijn vertrouwen en goede
samenwerking van belang. Een bestemmingsplan staat een ontwikkeling toe, maar
dwingt niet af dat een plan uitgevoerd wordt.
Stedelijke versus landelijke opgave
De traditionele manier van werken, waarbij elk plangebied “zijn eigen broek ophoudt”, is
positief voor het landelijk gebied. Dit voorkomt dat stedelijke waterproblematiek (onder
andere vanwege schaarse ruimte en hoge grondprijzen) wordt afgewenteld op het
landelijk gebied.
De groep bespreekt hoeveel een kuub waterberging in stedelijk gebied kost. Er worden
diverse prijzen genoemd van 200 € /m3 tot 100 € /m3. Daarnaast zijn er proceskosten en
de uren die het waterschap steekt in het beheren van de waterbank.
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Maak de waterbank werkbaar, praktisch, hanteerbaar
–	Waterschappen in Brabant hebben het instrumentarium voor waterbergingsbanken.
Zij ervaren dat gemeenten er geen gebruik van willen maken omdat ze het “gedoe”
vinden, of omdat de gemeenten het waterbergingsprobleem niet willen overnemen
van ontwikkelaars en bouwers.
–	Grote plannen zijn makkelijker (keur, vergunning) onder controle te houden in de
waterbergingsbank. Voor kleine plannen is het de vraag hoe de controle en het
overzicht te houden. Er wordt daarvoor niet altijd een volledig watertoetsproces
doorlopen.
–	De boekhouding van de waterbank (Excel-sheet, werkproces) moet werkbaar zijn en
begrijpelijk voor betrokkenen bij gemeente en waterschap. Als de beheerder uitvalt,
moet een ander het beheer over kunnen nemen.
– Voordeel van de waterbergingsbank is het tegengaan van “snipperblauw”.
–	Voor je een waterbank opzet, is het van belang om de behoefte bij gemeenten te
peilen.
Groep 2 onder leiding van Fleur Schilt (Nirov): Financiële aspecten en kostenverdeling tussen
waterschap, gemeente, ontwikkelaars en grondeigenaren.
Leervragen en antwoorden
1)	Hoe zorg je ervoor dat de initiatiefnemer de kosten voor aanleg van waterberging
elders afdraagt?
Antwoord: Dit kan een gemeente vastleggen in een privaatrechtelijke overeenkomst
met de initiatiefnemer van het bouwplan.
2)	Hoe zijn de verantwoordelijkheden voor hydrologische oplossingen, ruimtelijke
inpassing en financiering van de waterbergingsbank verdeeld tussen waterschap en
gemeente?
Antwoord: Het waterschap houdt in de gaten wat de balans is in aantallen kuubs
waterberging die gerealiseerd moeten worden: zijn er voldoende kuubs waterberging
gerealiseerd in het juiste peilvak? De gemeente zorgt ervoor dat de aan te leggen
waterberging ruimtelijk ingepast wordt en in het bestemmingsplan wordt vastgelegd. De gemeente zorgt tevens voor financiële afspraken met initiatiefnemers van
bouwplannen (zie vraag 1).
3)	Hoe zorg je ervoor dat geld dat bedoeld is voor waterberging, niet besteed wordt aan
riolering of andere zaken (zoals fietspaden)?
Antwoord: Fondsvorming biedt transparantie. Indien de middelen in een waterbergingsfonds gestopt worden, dan is duidelijk waaraan het geld besteed mag worden.
Er zijn ook gevallen bekend waarin het geld niet gelabeld wordt; dan is het niet meer
transparant waaraan het uiteindelijk wordt uitgegeven.
Overige lessen
–	De gemeentelijke Hemelwaterzorgplicht (zie Waterwet) bepaalt dat de perceelseigenaar in principe verantwoordelijk is voor de opvang en afvoer van hemelwater op zijn
terrein. De vraag is of de gemeente dit handhaaft. Een dergelijke verplichting kan ook
opgenomen worden in de Keur van het waterschap (Hunze en Aa’s heeft hier ervaring
mee). Ook dat heeft alleen effect indien daarop gehandhaafd wordt.
–	Het waterschap gebruikt het instrument ‘gedoogplicht’ om waterberging aan te
wijzen. Een perceeleigenaar moet het water tijdelijk toestaan op zijn terrein.
–	Als een waterberging eenmaal is aangelegd, moet deze ook duurzaam in stand
blijven. Waterschappen hebben een instrument voor instandhouding en handhaving
van waterbergingsgebieden.
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Groep 3 onder leiding van Lutine Boer (gemeente Alkmaar: Staat “eerst graven dan dempen”
als een paal boven water staat of is meer flexibiliteit nodig?
Leervragen en gedeelde ervaringen over het instellen en beheren van een waterbank
1.	Indien er een overschot aan waterberging bestaat in een gebied, wie heeft er dan
recht op? Wie mag bouwen zonder te compenseren? De ontwikkelaar? De gemeente?
GREX?
–	Uitgangspunt moet zijn: oplossen van waterberging in het plangebied. Niet meteen
een beroep doen op een waterbank (dit werkt mogelijk misbruik door ontwikkelaars
in de hand).
–	Gewenst: stel vooraf een visie op voor de waterstructuur van een gebied. Dit kan een
(deel)structuurvisie zijn die wordt gedragen door gemeente en waterschap.
–	Praktijk: in de praktijk kom je vaak de “ad hoc waterbank” tegen. Men loopt tegen een
waterbergingsprobleem op, en de oplossing is een waterbank. In dat geval is er vaak
geen visie op de waterstructuur (zie hierboven).
–	Probleem: koppelen van informatie tussen waterschap en gemeente en tussen
projecten met verschillende looptijden.
Hoe vergroot je het onderlinge begrip tussen waterbeheerders en ruimtelijke ordenaars?
– Spreek een gemeenschappelijke taal.
– Probleem: te laat in proces betrokken? Er is alleen nog ruimte voor normstelling.
– (Veelvuldig) overleg in een vroeg stadium tussen en met RO–er en waterschap.
– Zaken zijn afhankelijk van mensen en van de politieke cultuur.
–	Concreet voorbeeld is de SKINT-uitwisseling: Waterschap en gemeenten lopen stage
in elkaars organisatie.
Oplossingen
– vast overleg, vaste contactpersonen;
– vinger aan de pols na reorganisatie;
– goed uitleggen waarom je iets vraagt aan de goede persoon;
–	“probleemshoppen”: Waterschap en gemeente trekken samen op (bewust van elkaars
randvoorwaarden).
2.	Hoe ga je om met maatwerk, uitzonderingen, precedentwerking en regionaal commitment?
– Goede motivering, in vroeg stadium contact met vergunningverlener.
–	Is er niet uitsluitend sprake van maatwerk? Hoe verhoudt zich dat met het beleid? Als
je te vaak moet afwijken, klopt het beleid niet.
–	“De hydrologische situatie mag niet verslechteren” Is dit de enige norm waarop we
een oplossing beoordelen? “Nee”, zegt Holland Noorderkwartier: “we moeten meer in
waarden gaan denken dan in normen”.
Oplossingen
– vroegtijdige interne en externe afstemming;
– meer aandacht voor vragen in de regio.
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Vervolg leergemeenschap
Na een peiling onder de aanwezigen blijkt dat iedereen het nuttig vindt om op deze
manier te leren van elkaars kennis en werkpraktijk. De meeste aanwezigen zijn van plan
om naar de volgende bijeenkomst te komen. Voor sommigen (mensen die van de andere
kant van het land komen) hangt de aanwezigheid af van het thema van de bijeenkomst.
Uit de evaluatie die volgt, hopen we nog een genuanceerder beeld te krijgen van de
wensen voor vervolgbijeenkomsten.
Uit een peiling over de duur van de bijeenkomst blijkt dat alle aanwezigen de duur (één
dagdeel) goed vinden.
Thema’s en suggesties voor vervolgbijeenkomsten:
– Graag weer een praktisch toepasbaar onderwerp.
–	Doorgaan over de vraag hoe je het werken met een waterbank werkbaar houdt. Hoe
zorg je ervoor dat het systeem niet dusdanig complex wordt dat slechts één persoon
binnen een organisatie ermee kan werken?
–	Verdieping van het opstellen van een visie op de waterbank voorafgaand aan de
oprichting van de waterbank. De suggestie is om in dat geval zowel een waterschap
als een gemeente aan het woord te laten (Scheldestromen en gemeente Emmen zijn
genoemd).
–	Over het vroegtijdig betrekken van vergunningverleners in het planproces met als
doel de vergunningverlening an sich een formaliteit te maken.
–	Verhouding tussen maatwerk per project en algemeen beleid voor waterbergingsbanken: hoe ga je om met precedentwerking?
– Een bijeenkomst over het opstellen van gebiedsvisies.
Tot slot, hartelijk dank aan de Provincie Fryslân voor de gastvrijheid.
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Regionale leergemeenschap Oost
Deze leergemeenschap is in het kader van de evaluatie van de watertoets twee keer bijeen
geweest, op 22 september 2011 en op 16 februari 2012. De vervolgbijeenkomsten van 21 juni
en op 4 oktober zijn geen onderdeel van deze rapportage. Eind 2012 vindt een evaluatie
plaats van deze laatste twee bijeenkomsten. Deze evaluatie heeft tot doel verbeteringen te
formuleren, die in 2013 kunnen worden toegepast.

Startbijeenkomst 22 september 2011
Inleiding
De evaluatie watertoets 2011 is een project opgezet door de landelijke werkgroep watertoets. De landelijke werkgroep geeft hiermee uitwerking aan het beleid in het Nationaal
waterplan en afspraken in het Nationaal Bestuursakkoord Water.
De evaluatie 2011 is specifiek gericht op de rol die water speelt op het strategisch planniveau.
Er wordt gekeken naar de rol van water in provinciale ruimtelijke plannen, gebiedsontwikkelingen en structuurvisies. De evaluatie is open opgezet en moet vooral bijdragen aan versterking van de rol en positie van water in ruimtelijke planprocessen. In de periode maart-juli
2011 zijn daartoe dertien projecten onder de loep genomen: negen gebiedsontwikkelingen in
stedelijk en landelijk gebied en vier provinciale streekplannen of structuurvisies. Samen met
direct betrokkenen is van al deze projecten het planproces gereconstrueerd en zijn de rol en
positie van water daarin nader bekeken. De evaluatie wordt uitgevoerd door een consortium
van Grontmij, Erasmus Universiteit Rotterdam en het NIROV.
Dit is het verslag van de eerste van vier regiobijeenkomsten waarin de resultaten van de
evaluatie zijn bediscussieerd. Deze bijeenkomst vond plaats op 22 september op het provinciehuis van de provincie Gelderland in Arnhem.
Programma
De regiobijeenkomst stond onder leiding van Marjolein Stamsnijder van NIROV en bestond
uit drie delen.
•	Het eerste deel bestond uit centrale presentaties. Hilde Westera van Rijkswaterstaat
Waterdienst presenteerde in haar rol als opdrachtgever de centrale vraag voor de
evaluatie. Frans Kwadijk (Grontmij) en Frans-Bauke van der Meer (EUR) presenteerden
ieder de resultaten van 2 case studies. In deze presentaties is een aantal belangrijke
observaties uit de evaluatie de revue gepasseerd.
• In de vorm van een Lagerhuisdebat zijn vervolgens de belangrijkste thema’s uit de evaluatie
bediscussieerd. Vier prikkelende stellingen stonden garant voor een levendig debat.
•	Het middaggedeelte bestond uit de workshop “samen leren, water en ruimte”. In deze
workshop zijn ervaringen, problemen en oplossingen uitgewisseld en is met de aanwezigen nagegaan of er op onderwerpen leerbehoeften bestonden en op welke wijze die
ingevuld zouden kunnen worden .
Dit verslag geeft de resultaten weer van de discussie in het Lagerhuisdebat en de workshop
“Samen leren, water en ruimte”.
Lagerhuisdebat
De dertien case studies in de evaluatie hebben geleid tot resultaten in de vorm van
observaties, vragen en voorlopige conclusies. Op basis hiervan zijn stellingen geformuleerd.
In de debatten is de deelnemers gevraagd positie te kiezen voor of tegen deze stelling.
Gedurende het debat hadden de deelnemers de mogelijkheid van positie te veranderen.
De argumenten en nuanceringen die het debat heeft opgeleverd, vormen input voor het
formuleren van de uiteindelijke conclusies van de evaluatie. In dit verslag worden per
stelling de genoemde voor- en tegenargumenten op een rij gezet en wordt besloten met
een korte observatie.
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Stelling 1: Koppelingen en coalities
Bij omgaan met waterbelangen in ruimtelijke plannen is politiek scoringsvermogen een
belangrijke factor.
Bij omgaan met waterbelangen in ruimtelijke plannen is politiek scoringsvermogen
een belangrijke factor.
Voor de stelling:
Tegen de stelling:

25 deelnemers
14 deelnemers

Argumenten voor:
•	De politiek beslist nu eenmaal, dus dat is het antwoord. Inspelen op politiek is nodig
om te zorgen dat een beslissing genomen wordt.
•	Ruimtelijke Ordening is belangenafweging en de politiek speelt hierin een zeerbelangrijke rol. Water wordt dus alleen goed meegenomen als daar politiek aandacht
voor is.
•	De politiek stuurt. De waterwereld zet hun belang vaak niet goed genoeg neer. Als ze
dat wel zouden doen zou daar veel mee zijn gewonnen.
•	Voorheen was er in de waterschapsbesturen altijd vel consensus over water. Waterschappen worden echter steeds politieker en daarmee wordt scoringsvermogen ook
belangrijker.
•	Water wordt vaak verdrukt door scoringsdrang op andere punten. Hier moet de
waterwereld mer aandacht voor hebben.
Argumenten tegen:
•	Als de politiek alleen zou bepalen dan zou de watertoets minde van belang zijn. In de
watertoets komt de inhoud meer aan bod.
•	Water zit zowel bij waterschappers als gemeenteambtenaren in de genen. Het is
daarom vaak niet nodig om politieke afwegingen te maken.
•	Ook de politiek bijt vaak in het zand bij de Raad van State en heeft dus niet alles voor
het zeggen.
•	Water komt uiteindelijk altijd aan bod omdat het een natuurlijk verschijnsel is waar
je niet omheen kunt. Als je er geen aandacht aan besteed gaat het uiteindelijk ergens
mis.
•	Water is altijd onderdeel van een groter geheel en daarmee kan er met water ‘an sich’
niet gescoord worden.
•	De vakwereld moet de discussie vooral voeden met goede argumenten. Of daar
vervolgens me kan worden gescoord is niet het punt, vaak is dit ook niet het geval.
Observatie:
Stelling 2: Provinciale rol
Als je als waterbeheerder invloed wilt hebben op regionale ruimtelijke ontwikkelingen
is de provinciale structuurvisie de plek waar je moet zijn.
Voor de stelling:
Tegen de stelling:

16 deelnemers
23 deelnemers

Argumenten voor:
• Je moet als waterschap op veel verschillende plaatsen zijn, waaronder bij de provinciale structuurvisie. Ook de structuurvisie biedt weer een kans voor het waterschap om
zijn boodschap uit te dragen.
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• De provincie stelt kaders en is regisseur. Je moet dus ook bij de provinciale structuurvisie zijn.
• Waar het gaat om gemeente overstijgende, regionale of bovenregionale ontwikkelingen dan worden deze door de provincie opgepakt. De provincie gebruikt daarbij
de structuurvisie als instrument. Door hier invloed op uit te oefenen kun je als waterbeheerder dus meesturen.
• De structuurvisie koppelt met hoger niveau en de belangen die daar spelen (neem
bijvoorbeeld het deltaprogramma) en is daarmee van belang voor de waterbeheerders.
Argumenten tegen:
• Het bestemmingsplan is uiteindelijk het juridisch bindende plan. Daar moet je dus
zijn als waterschapper.
• Structuurvisies zijn vaak nog te vaag om goed op te kunnen reageren. Inpassingsplannen zijn veel concreter en daarom is het effectiever om vooral daarop te reageren.
• Het komt vaak voor dat er eerst een initiatief wordt genomen en uitgewerkt. Als het
later niet blijkt te passen in de structuurvisie wordt deze later aangepast
• DE plek is het niet, EEN plek is het zeker wel.
Observatie:
Stelling 3: Watertoets als proces of procedure
Afwijken van watertoetsprocedures, of het helemaal achterwege laten daarvan, is op
strategisch planniveau vaak een goed idee.
De stelling is in het debat geherformuleerd tot:
De watertoetsprocedure is nodig om het waterbelang te dienen in strategische planprocessen
Score met betrekking tot nieuwe stelling:
Voor de stelling:
18 deelnemers
Tegen de stelling:
21 deelnemers
Argumenten voor:
• Op strategisch planniveau wint vaak de sterkste lobby. Dan heeft het juist zin om ook
een toets en te hebben achteraf zodat water in ieder geval goed in het plan land.
Argumenten tegen:
• De stelling heeft betrekking op het strategisch planniveau. Op dat niveau is een
procedure overbodig omdat water toch wel wordt meegenomen in de planprocessen,
zoals ook in de gepresenteerde cases is te zien.
• De watertoets is een formaliteit in strategische planprocessen. In strategische planprocessen moet worden meegekoppeld met kansen, daarvoor is de watertoets niet
het geschikte instrument.
Observatie:
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Stelling 4: Interne organisatie waterschap
De interne organisatie van waterschappen is goed toegerust op consistente betrokkenheid bij lang lopende gebiedsontwikkelingen.
Voor de stelling:
Tegen de stelling:

9 deelnemers
30 deelnemers

Argumenten voor:
• In langlopende gebiedsprocessen zijn er nu een keer altijd veel verschuivingen binnen
organisaties. Daar heb je mee te dealen. Een goede aansluiting bij gebiedsprocessen
hangt daarmee vooral af van de kwaliteiten van de betrokkenen en niet zozeer van de
organisatie.
• Waterschapen zijn vanuit hunprimaire taak al heel langgoed betrokken bij gebiedsprocessen.
• Het is niet zozeer de interne organisatie die het mogelijk maakt om goed aan te
sluiten bij gebedsprocessen. Het is vooral de taal die je spreekt die uitmaakt of je goed
bij gebiedsprocessen aansluit.
• In de vier gepresenteerde casussen bleek dat de aanhaking van de waterbeheerders
over het algemeen goed was. Ook eigen ervaringen zijn over het algemeen goed.
• Als waterschap zijn we ons er zeer van bewust dat het belangrijk is dat de doorwerking van planfase naar vergunningverlening en uitvoering goed loopt. Daar is zeer
veel aandacht voor. We werken daarom met een accountmanager als aanspreekpunt
voor verschillende gemeenten en deze heeft contact met de back-office intern om
steeds af stemmen over kansen en mogelijkheden.
Argumenten tegen:
• De vele interne verschuivingen bij waterschappen de laatste jaren werken gewoon
niet mee.
• Waterschappers zijn niet genoeg gericht op het creëren van kansen. Waterschappers
lopen bijvoorbeeld niet snel binnen bij projectontwikkelaars om samen te kijken hoe
belangen het best kunnen worden geborgd.
• Het zit hem bij deze stelling vooral in het word consistent. Waterschappen zijn wel
betrokken maar vaak niet consistent. De samenhang in het traject van plan tot
vergunningverlening en handhaving ontbreekt.
• Het blijkt steeds weer lastig te zijn voor waterschappen om reeds betreden paden los
te laten en in gebiedsprocessen een flexibele houding aan te nemen. De omstandigheden veranderen nu eenmaal en daar moet steeds op worden ingespeeld.
• Waterschappers zijn vaak gewend om zich als toetsers op te stellen en hebben overwegend een technische instelling. Een ander probleem is dat men in opeen volgende
fasen vaak niet van elkaar weet wat is afgesproken.
• Waterschappen richten zich vaak op het veiligstellen van het belang van het waterschap en minder op het toevoegen van waarde.
• Het gaat er ook om waar je binnen je organisatie op wordt afgerekend. Het is daarom
erg belangrijk hoe de managementlaag er in zit.
• Het bewerkstelligen van een cultuurverandering binnen waterschappen is veel
belangrijer dan hoe de organisatie is ingericht.
Observatie:
Consistent dezelfde oplossingen inbrengen is wat anders dan consistent dezelfde
belangen en doelen vertegenwoordigen.
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Workshop “Samen leren, water en ruimte”
De middag stond in het teken van samen leren van ruimte en water. Onder leiding van
Marjolein Stamsnijder en Fleur Schilt is gezamenlijk bekeken over welke onderwerpen
de groep kennis en ervaringen zou willen uitwisselen, bijvoorbeeld in de vorm van een
Community of Practice (ofwel ‘leergemeenschap’).
Groep onder leiding van Fleur Schilt
d.d. 22 september 2011
We zijn de middag gestart met een korte toelichting op het vervolg van de Evaluatie
Watertoets en de mogelijkheid om leergemeenschappen in de regio te starten.
In de workshop zijn een aantal thema’s besproken:
Tijdens deze workshop werd er gesproken over financiering van waterbeheer, tegen
strijdige belangen, oog voor de watertoets bij postzegelplannen, de waterbergingsbank
als bovenplanse oplossing, combineren van wateropgaven en andere ruimtelijke opgaven,
de taakopvatting van de waterbeheerder, methodieken zoals de gidsmodellen, inhoudelijke dimensie en sociale dimensie in ruimtelijke plannen. De workshop was ook bedoeld
om te kijken of er interesse was om een leergemeenschap te vormen.
Elkaars taal spreken en elkaars belang begrijpen
Tijdens het gesprek kwam naar voren dat de verschillende actoren soms een eigen taal
spreken, een eigen visie hebben en voornamelijk naar hun eigen belangen kijken. De vraag
die daarbij op kwam was: hoe kom je tot een plan dat iedereen begrijpt en waar iedereen
zich in kan vinden? Om tot een dergelijk plan te komen is het belangrijk dat de verschillende actoren zich in elkaars dimensie gaan verplaatsen en dat iedereen van af het begin
betrokken is en open kaart speelt.
Redeneren vanuit het watersysteem
De waterbeheerders gaven tijdens het gesprek aan dat er in een visie ook al nagedacht
moet worden over wat er met het water gaat gebeuren. Hierbij moet er gekeken worden
wat wenselijk is en dat moet worden vast gelegd. Verder moet in ruimtelijke plannen
het water niet alleen als esthetische waarde worden gezien, maar ook functioneel. In
het ontwerp moet je uitgaan van de natuurlijke kenmerken van het watersysteem. Het
belangrijkste is wel wat de waterbeheerders aangaven, dat ze graag eerder tijdens het
planproces betrokken willen zijn en niet dat als het plan er al ligt het water ingepast moet
worden.
Behoefte aan een leergemeenschap
Dan is er de vraag of er behoefte is aan een CoP (Community of Practice/leergemeenschap)? Uit de vragenronde bleek dat zo’n 70% van de aanwezige wel degelijk geïnteresseerd was in een leergemeenschap.
Een vereiste is dat de leergemeenschap vooraf duidelijke doelen stelt en effectief is. De
groep wil voorkomen dat de bijeenkomsten bestaan uit vrijblijvende gesprekken. Nirov
gaat de groep begeleiden bij de opzet en organisatie van de eerste bijeenkomst.
Hieronder staan de thema’s waar de leergemeenschap zich op wil ontwikkelen:
• Kennisuitwisseling t.a.v. bovenplanse oplossingen zoals de waterbergingsbank
• Methodieken (zoals gidsmodellen) toepassen op casussen en testen wat de
methodiek toevoegt. De groep kan reflectie geven op de methode: is die effectief en
wat zijn suggesties voor verbetering?
• Watertoets in het RO proces: leren van complexe projecten én postzegelplannen
• Taakopvatting waterbeheerder
• Beïnvloeding landelijk beleid i.s.m landelijke leergemeenschap
• Communicatie: elkaars taal spreken
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Er werd voorgesteld om eventueel samen te werken met andere leergemeenschappen in
het land, maar men geeft de voorkeur aan één groep in de eigen regio.
Marius Palsma, van WaterWegen, gaf aan dat hij voor een nieuwe bijeenkomsten
casussen kon aanleveren, zodat die besproken kunnen worden. Ook Annemarie Jager, van
het SAB, gaf aan dat de volgende bijeenkomst kon plaatsvinden bij het SAB.

Tweede bijeenkomst 16 februari 2012
Met circa dertig mensen zijn wij bij elkaar gekomen voor de eerste Leergemeenschap
Water en Ruimte in de regio Oost. Deze bijeenkomst is het vervolg van de bijeenkomst op
22 september 2011 in Arnhem over de evaluatie van de watertoets. Toen is besloten tijdens
de eerste leergemeenschap dieper in te gaan op methodieken die water en ruimte met
elkaar verweven in het planproces: waterschalen en gidsmodellen.
Stand van zaken
In het voorjaar heeft de LWW op basis van de resultaten van de evaluatie de besluitvorming in het Bestuurlijke Koepeloverleg voorbereid. De LWW heeft ervoor gepleit het
instrument in de huidige vorm (als licht wettelijk instrument en bestuurlijk arrangement,
dat toeziet op tijdig overleg en op rapportage over de resultaten van dit overleg) in de
nieuwe omgevingswet en het nieuwe omgevingsbesluit te borgen voor zowel concrete
als strategische ruimtelijke plannen. De LWW vindt dat de watertoets goed past binnen
doel en uitgangspunten van de nieuwe Omgevingswet en als voorbeeld kan dienen voor
toepassing van de aanbevelingen van de commissie Elverding in de praktijk.
De LWW heeft verder aanbevolen, dat het Rijk op nieuwe beleidsterreinen en –uitwerkingen, zoals het klimaatbeleid, duidelijkheid schept over taken en bevoegdheden van de
diverse regionale overheden.
Ten slotte heeft de LWW ervoor gepleit dat het Rijk (de vorming van) een “lerend netwerk”
voor “water en ruimte-professionals” ondersteunt en daarmee de verbetering van de
watertoetspraktijk. De LWW is van mening dat (de vorming van) een lerend netwerk nu
een goede manier is om te werken aan een betere praktijk. Beleid en wetgeving veranderen immers in een steeds hoger tempo. De nieuwe Wro van 2008 moet zich in de praktijk
nog bewijzen en er wordt al gewerkt aan een Omgevingswet ter vervanging van de Wro.
Tegen deze achtergrond is het steeds belangrijker om als beroepsgroep aan de eigen
beroepspraktijk te bouwen.
Het lerende netwerk moet in de eerste plaats een kader bieden voor (de bespreking van
/ de beantwoording van) de eigen leervragen. Als zodanig draagt zo’n netwerk bij aan
een breder gedeelde kennisbasis onder professionals, die werken aan “water en ruimte”vraagstukken. Naarmate het netwerk sterker wordt kan het leiden tot en bijdragen aan
“bottom-up”-beleidsontwikkeling. De LWW wil hieraan een bijdrage leveren.
In het voorjaar zijn afspraken gemaakt met het Actieprogramma Water en Ruimte om
in 2012 te voorzien in het faciliteren van nog twee bijeenkomsten van de regionale leer
gemeenschappen. De LWW heeft aan het Bestuurlijk Koepel Overleg (BKO) voorgesteld
om voor 2013 en 2014 middelen vrij te maken voor ondersteuning van (de vorming van)
het lerende netwerk.
Presentatie Lutine de Boer, gemeente Alkmaar
Lutine de Boer (gemeente Alkmaar) vertelt over nut en noodzaak van waterbergingsbanken. Lutine zoomt in op de visie van de gemeente op het omgaan met waterbergingsbanken versus de visie van het hoogheemraadschap. In principe is het uitgangspunt bij
bovenplanse oplossingen voor waterberging “eerst graven, dan dempen”. Lutine vraagt
zich af in hoeverre dit uitgangspunt flexibel gehanteerd kan worden. De volledige presentatie is te vinden op www.waterenruimte.nl
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Presentatie Manon Wille, gemeente Renkum
Manon Wille beschrijft in haar presentatie hoe de gemeente Renkum de waterschalenmethodiek heeft toegepast voor de verweving van natuur, water en cultuurhistorie. De
methodiek heeft een prachtig boekwerk opgeleverd: ‘Verborgen pracht Verborgen kracht’,
op basis waarvan de gemeente projecten initieert en andere ontwikkelingen toetst aan de
visie.
De volledige presentatie is te vinden op www.waterenruimte.nl
Presentatie Vincent Grond, GrondRR Landschapsarchitecten
Vincent Grond gaat in op het gebruik van gidsmodellen in de ruimtelijke planvorming. In
de gidsmodellen staan drie thema’s centraal die een natuurlijke alliantie vormen: Groen,
Water en Ondergrond. Er zijn elf landschapstypes gedefinieerd. Vanuit de perspectieven
gebiedssturing, klimaatsensitiviteit en duurzaamheid (energie, water, afval, cradle to
cradle en dergelijke) gidsen de verschillende modellen naar verweven oplossingen voor
ruimtelijke vraagstukken.
De volledige presentatie is te vinden op www.waterenruimte.nl
Deelsessies
Voorafgaand aan de bijeenkomst zijn leervragen geïnventariseerd; aan de hand daarvan
worden drie groepen gevormd waarin de deelnemers elkaars vragen proberen te beantwoorden en leren van elkaars ervaringen en kennis in een verdiepend gesprek.
Groep 1 onder leiding van Manon Wille (gemeente Renkum) over waterschalen op regionaal
en strategisch niveau
Samenvatting
De waterschalen zijn nuttig voor de start van een ruimtelijk planproces en voor de agendavorming. Ze bieden daarvoor een gemeenschappelijke taal en een gemeenschappelijk
kader. De methodiek kan zeker de moeite waard zijn bij gebiedsontwikkeling op basis van
uitnodigingsplanologie, economische en sociale aspecten moeten dan wel toegevoegd
worden aan het standaardmodel. Inzicht in toepasbaarheid op lokaal niveau bestaat,
echter nog niet voor het regionale of landelijke schaalniveau.
Leervragen en oplossingsrichtingen
1	Wat is de meerwaarde van methodieken als waterschalen en gidsmodellen voor planologen, ontwerpers, andere beleidssectoren dan water?
– De gidsmodellen geven beeldend weer hoe een water- en bodemsysteem in een
gebied in elkaar zit. De beeldende weergave voorkomt misverstanden door jargon en
onbegrijpelijke technische taal. Waterschalen bieden een gemeenschappelijk kader
door duidelijk te benoemen op welk niveau (welke schaal) de groep ambities stelt.
– Waterschalen zorgen voor orde in de chaos en prikkel ontwerpers in hun denken op
verschillende schaalniveaus tegelijkertijd.
2 Waarom zitten economische en sociale aspecten niet in de waterschalen?
– Omdat de methodieken zijn opgesteld met een “water- en bodembril” op. De
noodzaak voor koppeling met andere aspecten wordt gedeeld. De vraag is of een
methodiek werkbaar blijft als je er alle aspecten in probeert onder te brengen. Het is
interessant om met deze groep te onderzoeken of en hoe we economische en sociale
aspecten kunnen koppelen, of zelfs kunnen incorporeren, in de methodieken.
– In de gemeente Renkum wordt de visie die ontstaan is door toepassing van
waterschalen, ingebracht in de Structuurvisie. Op die manier vindt confrontatie en
integratie met sociale en economische aspecten plaats.
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3	Kan ik morgen beginnen met het toepassen van waterschalen in een project op
regionale schaal?
– Ja, dat kan in principe. Zodra je de juiste mensen aan tafel hebt, kun je beginnen. Er
zijn geen complexe databases of computermodellen en dergelijke nodig.
– Voorwaarde voor een goed proces is dat alle betrokkenen hun belangen kenbaar
maken, openheid.
4	Er is een actueel theoretisch kader voor de planologie? Kan de methodiek van de waterschalen in dit gat springen?
– Dat kan indien je op zoek bent naar een praktisch toepasbaar theoretisch kader. Voor
een compleet kader moet echter wel de verbinding gezocht worden met economische
en sociale aspecten en de gebouwde omgeving.
Groep 2 onder leiding van Vincent Grond (GrondRR Landschapsarchitecten) over gidsmodellen
op regionaal en strategisch niveau
Er wordt vooral gediscussieerd aan de hand van de presentatie over de toepassing van
gidsmodellen in de gemeente Giessenlanden voor de kernen Hoogblokland en Arkel. De
groep is unaniem van oordeel dat de gidsmodellen een meerwaarde hebben. De gidsmodellen richten zich met name op de blauwe en groen component van gebiedsontwikkeling
en beheer. Afgesproken is om te onderzoeken of de meerwaarde ook vertaald kan worden
in concrete cijfers (geld).
Een van de conclusies is: door de ondergrond voor Natuur, Groen en Water als uitgangspunt te nemen, kan beheer in de toekomst worden vereenvoudigd en kunnen kansen voor
duurzaamheid en andere groen-blauwe thema’s eenvoudiger worden benut.
Vroeg in het planproces ingezet, kunnen de modellen een wezenlijk bijdrage leveren aan
het oplossen van ruimtelijke vraagstukken. Het is een goede basis voor het aangaan van
het gesprek en daarmee ook een communicatiemiddel. In de stad kunnen de modellen
ingezet worden bij de herontwikkeling van binnenstedelijk gebied.
Als schaduwkant ziet de groep dat de praktijk weerbarstig is. De belangen die in de
gidsmodellen zijn opgenomen moeten zich verhouden met belangen van grondposities,
bedrijfseconomische oplossingen voor ontwikkeling van infrastructuur en verkavelingen.
Vertegenwoordigers van waterschappen en Rijkswaterstaat geven aan dat er binnen de
eigen organisatie zeker draagvlak kan worden gevonden voor deelname aan gidsmodellen, maar dat er nog wel zendingswerk is te verrichten. Wegen en waterlopen zijn zeer
maakbaar en een rechte lijn van A naar B verdient nu nog vaak de voorkeur.
Groep 3 onder leiding van Peter Groenhuijzen (Hogeschool Van Hall Larenstein) over waterschalen en gidsmodellen op lokaal niveau
Samenvatting
In deze groep komen meer vragen op dan dat er antwoorden gevonden worden. Er heerst
twijfel over toepasbaarheid van waterschalen en gidsmodellen op kleinschalig niveau.
Toch hebben de deelnemers elkaar onderstaande handvatten mee kunnen geven.
Leervragen en oplossingsrichtingen
1	Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bij bouwplannen vroegtijdig een gedragen ambitie
komt op verschillende schaalniveaus?
– Aansluiting bij de historie en de natuurlijke alliantie is hiervoor een goed vertrekpunt.
2 Hoe kan het meest effectief tot een hogere ambitie worden gekomen?
– Ambities kosten geld. Een insteek kan zijn om aan het begin niet te hoog in te zetten en
te kijken hoe effectief een hogere kwaliteit of een betere prestatie kan worden bereikt.
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3	Hoe kunnen partijen eerder aan tafel komen en hoe komt het gesprek goed en praktisch
op gang?
– Het verstrekken van informatie op maat kan hierbij van nut zijn. Ook kan gekeken
worden naar de succes- en faalfactoren van gebiedsontwikkeling.
4	Hoe kunnen waterschappen enerzijds het watertoetsproces meer loslaten door initiatiefnemers zelf de toetsing te laten verrichten en hoe kunnen zij anderzijds initiatiefnemers praktische handvatten voor duurzame inrichting en beheer bieden?
– Onderscheid maken in kleine plannen, standaard plannen en complexe plannen kan
helpen.
5	Welke mogelijkheden biedt de gemeentelijke structuurvisie om waterambities en
-opgaven te verankeren?
– Een structuurvisie biedt een goede mogelijkheid om ambities op strategisch niveau
te verankeren. Een dilemma is dat de planhorizon van een structuurvisie veel verder
ligt dan die van veel andere plannen en ander beleid. Daardoor is een structuurvisie
globaler dan een bestemmingsplan.
Evaluatie en vervolg leergemeenschap
Na een peiling onder de aanwezigen blijkt dat iedereen het nuttig vindt om op deze
manier te leren van elkaars kennis en werkpraktijk. De meeste aanwezigen zijn van plan
om naar de volgende bijeenkomst te komen. Voor sommigen (mensen die van de andere
kant van het land komen) hangt de aanwezigheid af van het thema van de bijeenkomst.
Uit een peiling over de duur van de bijeenkomst blijkt dat alle aanwezigen de duur (één
dagdeel) goed vinden.
Uit de evaluatie (met grote respons) blijkt dat de deelnemers relevante inzichten hebben
opgedaan. Deelnemers geven het volgende aan:
– Zij hebben (beter) inzicht gekregen in de mogelijkheden en werking van gidsmodellen
en waterschalen.
– Zij waarderen de methodieken met name positief als middel om met belanghebbende partijen een agenda te bepalen.
– De modellen bieden structuur en een gemeenschappelijke taal in het planvormingsproces.
– Deelnemers hebben beter inzicht gekregen in de belangen en de denktrant van
andere partijen in het planproces.
– Communicatie tussen partijen blijft nog steeds heel belangrijk in een planproces.
Er is veel animo voor het deelnemen aan, en mede-organiseren van volgende bijeenkomsten. Helaas waren ontwikkelaars, bouwers en provincie nog ondervertegenwoordigd op
de bijeenkomst van 16 februari. Veel deelnemers hebben aangegeven dat deelname van
die partijen wenselijk is.
Onderwerpen voor volgende bijeenkomsten (in de lijn van waterschalen en gidsmodellen):
– Het is interessant om met deze groep te bekijken of en hoe we economische en
sociale aspecten kunnen koppelen (of zelfs kunnen incorporeren) in de methodieken.
– Aan de slag met een casus waarop we waterschalen of gidsmodellen gaan toepassen.
De casus is bij voorkeur een lopend project van een van de deelnemers.
– Plan of visie evalueren: was dezelfde visie of hetzelfde ontwerp ontstaan indien de
waterschalenmethodiek was gebruikt tijdens het planproces?
– Hoe kunnen gidsmodellen in (kleine) bestemmingsplannen worden toegepast? Past
het schaalniveau van de gidsmodellen wel bij kleine plannen?
– Welke concrete methoden en oplossingsrichtingen zijn beschikbaar? Is er een
overzicht?
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Overige thema’s
– ‘Van visie naar uitvoeringsprogramma en beheerplan’ op basis van de Life cyclebenadering;
– Toekomstgerichtheid van Waterstructuurplan en waterbank;
– Gevolgen Omgevingswet;
– Financiering van gebiedsontwikkeling;
– Bestuurlijk draagvlak genereren voor integrale ruimtelijke opgaven;
– ‘Uitnodigingsplanologie’ als nieuw, praktijkgericht theoretisch kader. Casus
Schalkwijk, Houten;
– Ontwerpend onderzoek als werkvorm gebruiken voor een bijeenkomst van deze
leergemeenschap;
– Competenties: benodigde competenties, onder andere voor optimale communicatie
tussen partijen.
Speciale dank gaat uit naar Peter Groenhuijzen en de Hogeschool Van Hall Larenstein voor
de ontvangst en gastvrijheid.
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Regionale leergemeenschap West
Deze leergemeenschap is in het kader van de evaluatie van de watertoets twee keer bijeen
geweest, op 6 oktober 2011 en op 2 februari 2012. De vervolgbijeenkomsten van 26 juni
en op 25 oktober zijn geen onderdeel van deze rapportage. Eind 2012 vindt een evaluatie
plaats van deze laatste twee bijeenkomsten. Deze evaluatie heeft tot doel verbeteringen
te formuleren, die in 2013 kunnen worden toegepast.

Startbijeenkomst 6 oktober 2011
Inleiding
De evaluatie watertoets 2011 is een project opgezet door de landelijke werkgroep watertoets. De landelijke werkgroep geeft hiermee uitwerking aan het beleid in het Nationaal
waterplan en afspraken in het Nationaal Bestuursakkoord Water.
De evaluatie 2011 is specifiek gericht op de rol die water speelt op het strategisch
planniveau. Er wordt gekeken naar de rol van water in provinciale ruimtelijke plannen,
gebiedsontwikkelingen en structuurvisies. De evaluatie is open opgezet en moet vooral
bijdragen aan versterking van de rol en positie van water in ruimtelijke planprocessen. In
de periode maart-juli 2011 zijn daartoe dertien projecten onder de loep genomen: negen
gebiedsontwikkelingen in stedelijk en landelijk gebied en vier provinciale streekplannen
of structuurvisies. Samen met direct betrokkenen is van al deze projecten het planproces
gereconstrueerd en zijn de rol en positie van water daarin nader bekeken. De evaluatie
wordt uitgevoerd door een consortium van Grontmij, Erasmus Universiteit Rotterdam en
het NIROV.
Dit is het verslag van de laatste van vier regiobijeenkomsten waarin de resultaten van de
evaluatie zijn bediscussieerd. Deze bijeenkomst vond plaats op 6 oktober bij de gemeente
Rotterdam.
Programma
De regiobijeenkomst stond onder leiding van Marjolein Stamsnijder van NIROV en
bestond uit drie delen.
•	Het eerste deel bestond uit centrale presentaties. Hilde Westera van Rijkswaterstaat
Waterdienst presenteerde in haar rol als opdrachtgever de centrale vraag voor de
evaluatie. Frans Kwadijk (Grontmij) en Frans-Bauke van der Meer (EUR) presenteerden
ieder de resultaten van 2 case studies. In deze presentaties is een aantal belangrijke
observaties uit de evaluatie de revue gepasseerd.
• In de vorm van een Lagerhuisdebat zijn vervolgens de belangrijkste thema’s uit de
evaluatie bediscussieerd. Vier prikkelende stellingen stonden garant voor een levendig
debat.
• Het middaggedeelte bestond uit de workshop “samen leren, water en ruimte”. In
deze workshop zijn ervaringen, problemen en oplossingen uitgewisseld en is met de
aanwezigen nagegaan of er op onderwerpen leerbehoeften bestonden en op welke
wijze die ingevuld zouden kunnen worden .
Dit verslag geeft de resultaten weer van de discussie in het Lagerhuisdebat en de
workshop “Samen leren, water en ruimte”. De sheets van de presentaties worden beschikbaar gesteld via de helpdesk water.
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Lagerhuisdebat
De dertien case studies in de evaluatie hebben geleid tot resultaten in de vorm van observaties, vragen en voorlopige conclusies. Op basis hiervan zijn stellingen geformuleerd.
In de debatten is de deelnemers gevraagd positie te kiezen voor of tegen deze stelling.
Gedurende het debat hadden de deelnemers de mogelijkheid van positie te veranderen.
De argumenten en nuanceringen die het debat heeft opgeleverd, vormen input voor het
formuleren van de uiteindelijke conclusies van de evaluatie. In dit verslag zijn per stelling
de genoemde voor- en tegenargumenten op een rij gezet.
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Stelling 1: Koppelingen en coalities
Bij omgaan met waterbelangen in ruimtelijke plannen is politiek scoringsvermogen
een belangrijke factor.
Uitslag aan het eind van het debat:
Voor de stelling:
29 deelnemers
Tegen de stelling:
15 deelnemers
Argumenten voor:
• Belangen van een gemeente of waterschap zijn altijd politiek, dus ook het waterbelang.
• Bestuurders moeten de gemaakte keuzes altijd goed kunnen uitleggen, daarmee
wordt het belangrijk bestuurders goed aan te haken.
• Het is juist de uitdaging om water op de politieke agenda te krijgen door water te
koppelen aan andere belangen.
• De realiteit is dat politici willen scoren. Als je kunt scoren met water, moet je hier
gebruik van maken om het belang van water te helpen.
• Ervaring is dat wethouders soms wel willen scoren met water. Laatst met de fractie
van de VVD door de gemeente gefietst en de wethouder vertelde vol trots wat er op
watergebied allemaal was bereikt. Dat werkt.
• Iemand zal moeten betalen voor de maatregelen en projecten op gebied van water en
RO. Er is vaak veel geld mee gemoeid, en de politiek gaat daar nu eenmaal over.
• Waterschapsbestuurders zijn ook bestuurders met politieke belangen. Daarbij gaat
het om geld voor veiligheid of geld voor waterkwaliteit. De waterschapsbestuurder
trekt weer op met andere bestuurders en moet zien hoe hij zaken geregeld krijgt. Je
moet hem daarom goed voeden met informatie over waarop gescoord kan worden.
Argumenten tegen:
• Water is zo belangrijk voor alle partijen, daar heb je geen politiek bij nodig.
• Gemeentelijk bestuurders zijn nooit erg geïnteresseerd in water, het gaat de bestuurders om grondeigendom en waar kan worden gebouwd. Dat levert ze succes op.
• ‘Water’ heeft geen belang, politieke partijen vertegenwoordigen belangen en die
kunnen gerelateerd zijn aan water.
• Politiek scoringsvermogen is een van de factoren, je kunt je er als waterschap echter
niet te veel door laten leiden. Door de vele technische aspecten die waterbeheer met
zich meebrengt kunnen sommige dingen wel en andere gewoon echt niet. Je moet de
waterrealiteit inbrengen, ongeacht of daarmee politiek kan worden gescoord.
Stelling 2: Provinciale rol
Als je als waterbeheerder invloed wilt hebben op regionale ruimtelijke ontwikkelingen,
is de provinciale structuurvisie de plek waar je moet zijn.
Uitslag aan het eind van het debat:
Voor de stelling:
19 deelnemers
Tegen de stelling:
25 deelnemers
Argumenten voor:
• De provinciale structuurvisie biedt kaders. Als je vroeg bij ruimtelijke ontwikkelingen
wilt aansluiten is dit dus de plek waar je moet zijn.
• De trend is dat er steeds meer integrale omgevingsplannen worden opgesteld. Daarin
zijn de zaken uit het waterplan opgenomen, en dus is dat de plek waar je moet zijn.
• De provincie heeft het instrument ‘inpassingsplan’; bij de toepassing daarvan bepaalt
de structuurvisie de richting.
• Als je op provinciaal niveau locatiekeuzes wil maken, moet dat in de structuurvisie.
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Argumenten tegen:
• In de provinciale structuurvisie worden niet veel keuzes m.b.t. waterbelangen
gemaakt. Het provinciaal waterplan is hiervoor veel belangrijker. Vanuit het
waterplan worden vaak zaken 1-op-1 doorvertaald naar de structuurvisie.
• Structuurvisies zijn alleen zelfbindend. Dat betekent dat je altijd op meerdere
plaatsen moet zijn, bijvoorbeeld ook bij de gemeente. Het is ‘een’ plek, nooit ‘de’ plek.
• Veel afwegingen worden gemaakt in andere gremia en bij het opstellen van andere
plannen en visies. Als de structuurvisie wordt opgesteld is de afweging vaak al
gemaakt. De structuurvisie is een sluitstuk, of een tussenproduct in een proces. Als je
pas aansluit bij de structuurvisie ben je al te laat.
• Er worden nauwelijks keuzes gemaakt in structuurvisies. Aansluiten bij gebiedsontwikkelingen is veel belangrijker.
• Een plan is maar een plan. Als iets op papier staat, moet je nog maar zorgen dat het er
ook komt. Het is daarom juist belangrijk om daarna je belang goed te borgen.
• Met de nieuwe WRO opereren gemeenten autonomer. Het is dus belangrijker om je
aandacht op bestemmingsplannen te richten.
• 2 voorbeelden die aangeven dat de structuurvisie niet de plek is:
- Eind jaren 90 is ervoor gekozen om te gaan bouwen in Rijnenburg bij Utrecht. Dit is
pas in 2004 ook daadwerkelijk vastgelegd in het streekplan.
- In de studie Noordvleugel Utrecht is de lijn ingezet waar gebouwd gaat worden.
Vervolgens zijn gemeentegrenzen aangepast en pas daarna worden de woningbouwlocaties in structuurvisies opgenomen. Wees alert wanneer gemeentegrenzen
worden aangepast, dan wordt er meestal ook gebouwd.
Stelling 3: Watertoets als proces of procedure
De watertoetsprocedure is nodig om het waterbelang te dienen in strategische planprocessen.
Uitslag aan het eind van het debat:
Voor de stelling:
23 deelnemers
Tegen de stelling:
21 deelnemers
Argumenten voor:
• De watertoets is een proces, geen procedure. Het woord procedure is te statisch, doe
geen recht aan wat er gebeurt. Het gaat erom dat ‘water’ vroegtijdig in het proces
wordt meegenomen; dat is nodig om waterbelangen goed te dienen.
• De procedure is goed omdat het werkt als stok achter de deur.
• Sommige gemeenten maken het liefst hun eigen plannen en later zich weinig
gelegen aan het waterschap. Dan is een toets hard nodig.
• Zonder toets sta je soms meteen op achterstand. Tel je zegeningen en wees blij dat je
vanuit water een dergelijk instrument kunt inzetten.
• De watertoets is nodig om bij planprocessen uitgenodigd te blijven worden.
• De watertoets is ook voor de afdeling water binnen de gemeente handig. Daarmee
kan deze afdeling zeggen dat er een wettelijke taak ligt en dat is een steun in de rug
in tijden van bezuinigingen.
Argumenten tegen:
• Het woord procedure duidt op de functie als stok achter de deur. Die is (idealiter) niet
nodig.
• Het formele advies dat de procedure oplevert, is eigenlijk helemaal niet belangrijk.
• De watertoets heeft zijn functie gehad. Water en RO staan dichter bij elkaar en
daarom is de toets niet meer nodig.
• Water is niet alleen van het waterschap, iedereen heeft er last van als water niet goed
in plannen wordt meegenomen en mensen zijn zich daar steeds beter van bewust.
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• Als je een stok achter de deur nodig hebt, dan word je dus blijkbaar niet serieus
genomen door de RO en zit daar het probleem. Je moet dan meer je meerwaarde zien
aan te tonen.
• Op strategisch niveau in gebiedsontwikkeling wordt het waterschap linksom of
rechtsom altijd betrokken. Het waterschap is automatisch een partij, daar komt geen
toets aan te pas.
Stelling 4: Interne organisatie waterschap
Als je als waterbeheerder invloed wilt hebben op regionale ruimtelijke ontwikkelingen,
De interne organisatie van waterschappen is goed toegerust op consistente betrokkenheid bij lang lopende gebiedsontwikkelingen.
Uitslag aan het eind van het debat:
Voor de stelling:
9 deelnemers
Tegen de stelling:
31 deelnemers
Neutraal:		
4 deelnemers
Argumenten voor:
• De afgelopen jaren hebben de waterschappen een ontwikkeling doorgemaakt en
zijn zij steeds beter ingespeeld geraakt op gebiedsontwikkelingen. Het kan natuurlijk
altijd beter maar over het algemeen pakken waterschappen de rol goed op.
• Waterschappen doen het wat betreft hun deelname in langlopende processen, vergelijkbaar als andere overheden.
• Het is niet de interne organisatie die het probleem oplevert. Het probleem ligt meer
bij sommige competenties. Zo heeft het waterschap als beheerder problemen om op
abstract niveau over kosten mee te praten. Werken met schattingen en onzekerheden
is lastig.
• Op het feit dat mensen kort bij organisatie werken, wordt door waterschappen
gereageerd door te zorgen dat informatie steeds sneller beschikbaar is. Mensen
kunnen daarom steeds sneller inwerken. Daarnaast worden bij waterschappen vaak
projectorganisaties specifiek voor de grotere gebiedsontwikkelingen opgezet.
• Er is in Nederland veel bestuurlijke drukte. Ook als waterschap hoef je niet bij elk
gebiedsproces vooraan te zitten en structureel mee te praten. Soms is het voldoende
alleen aan het begin en eind even mee te denken.
Argumenten tegen:
• De belangrijkste zorg ligti n de mate waarin waterschappen in staat zijn een goed
verhaal neer leggen. Daar is nog heel veel te winnen, want bij locatiekeuzen wordt
water bijvoorbeeld nog niet erg goed meegenomen.
• Integraal waterbeheer staat hoog in het vaandel bij waterschappen. Met integraal
gebiedsgericht werken hebben de schappen veel meer moeite. Waterschappers zijn
zich hier echter wel bewust van en willen leren op dit vlak.
• Kennis en gebiedskennis speelt in gebiedsprocessen een belangrijke rol. Die kennis zit
bij mensen. Een probleem is dat mensen in de huidige tijd steeds korter bij dezelfde
organisatie blijven werken.
• Door een opeenvolging van fusies en reorganisaties is kennis binnen de waterschapen versplinterd geraakt. Dit is binnen waterschappen nog steeds niet op orde.
Gemeenten hebben behoefte aan een eenduidige boodschap vanuit de waterschappen en consistentie in uitgangspunten in het traject van plan tot vergunning en
beheer. Nu is dat vaak niet het geval.
• Waterschappen zijn niet voldoende geëquipeerd om vroeg en goed in bestuurlijke
processen en bestuurlijke drukte te participeren.
• Qua cultuur zijn waterschappen nog vooral beheersorganisaties
• Waterschappen zijn onvoldoende in staat om vroege kostenschattingen te maken en
zo over grondexploitatie mee te kunnen denken
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Workshop “Samen leren, water en ruimte”
De middag stond in het teken van samen leren van ruimte en water. Onder leiding van
Marjolein
Stamsnijder en Fleur Schilt is gezamenlijk bekeken over welke onderwerpen de groep
kennis en ervaringen zou willen uitwisselen, bijvoorbeeld in de vorm van een Community
of Practice.
Groep 1 o.l.v. Fleur Schilt:
In de workshop onder leiding van Fleur zijn drie hoofdthema’s naar voren gekomen:
1) Strategie met betrekking tot inzet in planvorming. Hoe bepaal je aan welke processen
je mee doet als waterbeheerder? Wat zijn daarvoor de criteria en hoe leg je de vast
en organiseer je besluitvorming hierover? In de discussie kwam naar voren dat het
waterschap erg veel vragen op zich af krijgt en steeds een opstelling moet kiezen. De
digitale watertoets kan 10 tot 20% wegfiltereren maar bij het restant moet gekozen
worden tussen adviseren of toetsen. Als waterschap wil je van te voren je risico’s en
kansen op tafel hebben zodat je hierop kunt inspelen, maar hoe doe je dat en wat zijn
daarbij handige instrumenten? Veel vragen spitsen zich toe op de inzet van waterschappen bij gemeentelijke structuurvisies.
2) Organisatie van zowel interne als extern netwerk. Hoe organiseer je als medewerker
op gebied van ruimte je contacten intern om extern effectief te kunnen opereren? En
op welke manier organiseer je je relaties extern en welke vormen van samenwerking
passen daarbij? Als voorbeelden zijn structureel overleg, een inloop spreekuur en
regionale samenwerkingsverbanden naar voren gekomen. In de discussie blijkt dat
het soms lastig is intern te verkopen wat je extern hebt afgesproken. Bestuurders
moeten dan worden aangehaakt om te beslissen of van kaders kan worden
afgeweken, en die bevoegdheid hebben ze ook vaak.
3) Kort wordt nog gediscussieerd over de rol van nieuwe thema’s als klimaat in de
watertoets. Veel andere beleidsvelden (milieu, bodem) zouden graag en instrument
als de watertoets hebben en proberen daarom aan te sluiten bij de watertoets.
Er is binnen de groep veel enthousiasme om dieper in te gaan op deze thema’s en voor elk
thema bieden zich een aantal trekkers aan.
Groep 2 o.l.v. Marjolein Stamsnijder:
In de workshop onder leiding van Marjolein Stamsnijder zijn de volgden thema’s besproken:
1) Gebiedsontwikkeling en de rollen en taken van verschillende partijen. Hoe ga je
efficient met je tijd om als waterschap en provincie en hoe voorkom je bestuurlijke
drukte? In dit kader is gediscussieerd over provinciaal belang en waterschapsbelang.
Hierbij is het wel belangrijk dat de partijen dit belang in beeld hebben. Uiteindelijk
werd geconcludeerd dat water altijd onderdeel is van grote gebiedsontwikkelingen
dus dat de waterbeheerder daar wel betrokken bij moet zijn. Maar Rijkswaterstaat, de
afdeling water van een provincie en het waterschap kunnen wel afspraken maken wie
het waterbelang inbrengt bij een gebiedsontwikkeling zodat deze partijen efficient
met hun tijd kunnen omgaan.
2) Financiering van gebiedsontwikkeling en beheer. Door enerzijds de vastgelopen vastgoedmotor en anderzijds bezuinigingen en stijgende kosten van het watersysteem
zijn gebiedsontwikkelingen streeds moeilijker te financieren. Daarnaast zijn vanuit
het waterbelang beheerkosten van veel groter belang dan de plan- en investeringskosten. Maar de beheerkosten worden niet meegenomen in de grondexploitatie. Het
inbrengen van de beheerkosten bij gebiedsontwikkelingen is daarom een thema om
in een leergemeenschap op door te praten. Voorbeeld kan zijn bepaalde contracten
in de wegenbouw, waarbij de aannemer ook een tijd voor het beheer moet zorgen
waardoor hij anders gaat nadenken over de kwaliteit asfalt die hij gebruikt.
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3) Veenweidegebieden. Het verschillende waterpeil in veenweidegebieden (voor
agrarisch gebruik en natuur) is een thema dat in meerdere regio’s speelt. Dit is
de spreekwoordelijke ‘hete aardappel’ die doorgegeven wordt. Maar omdat het
onderhoud van veenweidegebieden bijna drie keer zo duur is als dat van klei-zand
gronden (in waterschap Stichtse Rijnlanden) is het wel een thema voor de leergemeenschap. Helemaal omdat deze kosten in de toekomst waarschijnlijk zullen
oplopen en omdat het behoud van veenweidegebied onder druk komt te staan door
inklinking van het veen. Nu worden er geen beslissingen genomen. Het is pappen en
nathouden. In Utrecht is een poging gaande om het “principe van de laagste hoogte”
toe te passen. Tot waar kan het veen zakken voordat de situatie onacceptabel wordt?
HDSR heeft daarvoor een MKBA-tool ontwikkeld. Spannend is of dit de traditie van
pappen en nathouden kan doorbreken.
Toon van Bergen van Bluewaycompany en Marco van Schaik van waterschap Stichtse
Rijnlanden willen graag als trekker meedenken en invulling geven aan een mogelijke
vervolbijeenkomst over het onderwerp financiering van gebiedsontwikkeling en het
meenemen van beheerkosten hierin.
Groep 3 o.l.v. Frans-Bauke van der Meer
In een kennismakingsronde waarin ook puzzels m.b.t. omgaan met wateraspecten in
ruimtelijke plannen werden geïnventariseerd, bleek dat het thema dat voor de meeste
aanwezigen van belang was de vraag betrof hoe water goed/beter integraal in planprocessen kan worden ingebracht en geborgd. Aandachtspunten daarbij waren onder meer:
• interne organisatie waterschap. Een ervaring was dat 70% van de tijd en energie die
beschikbaar was om mee te denken in ontwikkelingsprocessen binnen het waterschap moest worden besteed, onder meer om op een lijn te komen en te zorgen dat
in latere fases van het proces (waar doorgaans anderen bij betrokken zijn) een koers
wordt gevolgd die spoort met eerdere inbreng en afspraken.
• tegelijk het grote belang van externe relaties: je moet andere belangen begrijpen en
andere actoren moeten waterbelangen leren begrijpen
• vertrouwen: hoe bouw je dat op? hoe ver kun je of moet je daarin gaan?
• regels, convenanten en contracten: wat moet je regelen en vastleggen? wat moet je
open laten of flexibel formuleren?
• financiën spelen een grote rol maar worden niet altijd tijdig en transparant besproken
• wat zijn strategieën om met deze vragen om te gaan en wat is nodig om die strategieën in de praktijk te kunnen brengen.
In de discussie werden positieve en minder positieve ervaringen uitgewisseld. Bij een
groot deel van de gespreksdeelnemers kwam de behoefte naar voren om met deze
vragen verder te gaan, waarbij werd benadrukt dat het van belang zou zijn dat de groep
voldoende heterogeen zou zijn samengesteld (mensen van gemeentes, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijf, adviseurs, andere stakeholders).

Tweede bijeenkomst 2 februari 2012
Opening geschiedde door Robert Tekke en Toos Lander, namens de gastheer Hoogheemraadschap van Delfland. Robert en Toos benadrukken de noodzaak van het ontwikkelen van een
gemeenschappelijke taal voor waterbeheerders en ruimtelijke ordenaars en geven daarbij
het voorbeeld van een hulpmiddel dat zij ontwikkeld hebben met gemeente Westland.
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Stand van zaken
In het voorjaar heeft de LWW op basis van de resultaten van de evaluatie de besluit
vorming in het Bestuurlijke Koepeloverleg voorbereid. De LWW heeft ervoor gepleit het
instrument in de huidige vorm (als licht wettelijk instrument en bestuurlijk arrangement,
dat toeziet op tijdig overleg en op rapportage over de resultaten van dit overleg) in de
nieuwe omgevingswet en het nieuwe omgevingsbesluit te borgen voor zowel concrete
als strategische ruimtelijke plannen. De LWW vindt dat de watertoets goed past binnen
doel en uitgangspunten van de nieuwe Omgevingswet en als voorbeeld kan dienen voor
toepassing van de aanbevelingen van de commissie Elverding in de praktijk.
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De LWW heeft verder aanbevolen, dat het Rijk op nieuwe beleidsterreinen en –uitwerkingen, zoals het klimaatbeleid, duidelijkheid schept over taken en bevoegdheden van de
diverse regionale overheden.
Ten slotte heeft de LWW ervoor gepleit dat het Rijk (de vorming van) een “lerend netwerk”
voor “water en ruimte-professionals” ondersteunt en daarmee de verbetering van de
watertoetspraktijk. De LWW is van mening dat (de vorming van) een lerend netwerk nu
een goede manier is om te werken aan een betere praktijk. Beleid en wetgeving veranderen immers in een steeds hoger tempo. De nieuwe Wro van 2008 moet zich in de praktijk
nog bewijzen en er wordt al gewerkt aan een Omgevingswet ter vervanging van de Wro.
Tegen deze achtergrond is het steeds belangrijker om als beroepsgroep aan de eigen
beroepspraktijk te bouwen.
Het lerende netwerk moet in de eerste plaats een kader bieden voor (de bespreking van
/ de beantwoording van) de eigen leervragen. Als zodanig draagt zo’n netwerk bij aan
een breder gedeelde kennisbasis onder professionals, die werken aan “water en ruimte”vraagstukken. Naarmate het netwerk sterker wordt kan het leiden tot en bijdragen aan
“bottom-up”-beleidsontwikkeling. De LWW wil hieraan een bijdrage leveren.
In het voorjaar zijn afspraken gemaakt met het Actieprogramma Water en Ruimte om in
2012 te voorzien in het faciliteren van nog twee bijeenkomsten van de regionale leergemeenschappen. De LWW heeft aan het Bestuurlijk Koepel Overleg (BKO) voorgesteld om
voor 2013 en 2014 middelen vrij te maken voor ondersteuning van (de vorming van) het
lerende netwerk.
Presentatie Lutine de Boer, gemeente Alkmaar
Lutine de Boer (gemeente Alkmaar) vertelt over nut en noodzaak van waterbergingsbanken. Lutine zoomt in op de visie van de gemeente op het omgaan met waterbergingsbanken versus de visie van het hoogheemraadschap. In principe is het uitgangspunt bij
bovenplanse oplossingen voor waterberging “eerst graven, dan dempen”. Lutine vraagt
zich af in hoeverre dit uitgangspunt flexibel gehanteerd kan worden. De volledige presentatie is te vinden op www.waterenruimte.nl
Samenwerken anno 2012
Aanpak en ervaringen uit Brabant (‘door de waterschapsbril’)
Door Paul van Dijk, waterschap De Dommel
Kern van het verhaal is dat het bouwen en onderhouden van een netwerk tussen waterschap, gemeenten en provincie op regionale schaal vraagt om:
– beginnen bij jezelf, zelf initiatief nemen voor overleg en betrokkenheid;
– voortdurend commitment van alle partijen;
– betrouwbare opstelling en vertrouwen in de ander.
Lessen uit Brabant:
– Zorg dat je als waterschappen in de regio samen dezelfde boodschap vertelt.
– Leer concessies te doen.
– Waterschappen zijn nog geen vanzelfsprekende partner in strategisch en regionaal
RO overleg.
– Samenwerken kost tijd.
De presentatie van Paul van Dijk is te vinden op www.waterenruimte.nl.
Presentatie Marco van Schaik (HDSR)
Om goed te kunnen samenwerken in de regio is het noodzakelijk om als organisatie
goed op de hoogte te zijn van de agenda’s van je partners in de regio en deze te kunnen
verbinden met je eigen agenda voor de lange termijn. Marco van Schaik (HDSR) gaat in
op de wijze waarop de Stichtse Rijnlanden dat probeert te organiseren en wat daarbij de
obstakels zijn.
De presentatie is te vinden op www.waterenruimte.nl
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Deelsessies
In drie subgroepen gaan de deelnemers aan de slag om te leren van elkaars ervaringen en
kennis.
Groep 1 onder leiding van Toon van Bergen (Bluewaycompany) met inbreng van Paul van
Dijk (Waterschap De Dommel) over strategische samenwerking op regionaal niveau
Succesfactoren, lastigheden en verbeterpunten; waar loop je tegenaan als je dit voor
elkaar wil krijgen in je organisatie? In deze groep komen de volgende vragen aan de orde:
– Hoe organiseer je strategische samenwerking?
– Hoe neem je water proactief mee in ruimtelijke plannen?
– Is samenwerking alleen zinvol bij vooraf gestelde doelen of kunnen doelen ook tijdens
de samenwerking ontstaan? (Dit vraagt om een vervolg.)
In de discussie zijn vier thema’s gedefinieerd die van belang zijn voor het beantwoorden
van deze vragen:
1  Organisatie
Uitwisselen van ervaringen met twee vormen van organiseren:
– Onderscheid tussen senior- en junior-wateradviseurs: dit heeft als voordeel dat de
juiste competentie bij de betreffende vraagstukken betrokken kan worden en dat de
senior voldoende tijd en aandacht houdt voor de strategische vraagstukken in plaats
van ongewild al zijn tijd te besteden aan de vele operationele vragen.
– Draagvlak via een groeiende groep van ambassadeurs: het proactief handelen van
waterschappen vraagt om een cultuuromslag in de organisatie. De vraag is hoe dit
te bereiken. Een methode om deze cultuuromslag te bereiken is het creëren van een
steeds groter team van mensen die de proactieve boodschap uitdragen en daarmee
ambassadeurs zijn voor het proactief handelen door het waterschap.
2  Schaalniveau
Elk schaalniveau, van operationeel tot strategisch, vraagt eigen competenties. Bij
bijvoorbeeld strategische vraagstukken worden (naast inhoudelijke) meer algemene vaardigheden en meer abstract denkvermogen gevraagd dan bij operationele vraagstukken.
Dat betekent dat er verschillende soorten mensen met strategische dan wel operationele
vraagstukken bezig zijn.
3  Proactief
Proactief handelen door bijvoorbeeld een waterschap is veel moeilijker dan het lijkt. Veel
waterschappen focussen op de inhoud van een plan. Maar om in de planfase een partner
te kunnen zijn moet je ook:
– weten wat je zelf wilt,
– weten wat de ander wil,
– begrijpen wat jouw toegevoegde waarde is voor de ander.
4  Begrip
Voor partners in de planvorming is het belangrijk de rol van bijvoorbeeld de ruimtelijke
ontwerper goed te begrijpen. Zij moeten zich er onder andere van bewust zijn dat de
ruimtelijke ordenaars met meer dan alleen waterbelangen te maken krijgen. Het is aan de
waterschappen om aan te geven waar en hoe het water in de veelheid van belangen een
rol speelt en wat de toegevoegde waarde van water is.
Groep 2: Workshop “Samenwerken: hoe organiseer je dit?”, onder leiding van Thijs Harmsen
(Harmsen-Procesmanagement) en Marco van Schaik (strategisch beleidsmedewerker
Stichtse Rijnlanden)
In deze workshop ging men aan de slag om met elkaar efficiënt te schakelen op het
gebied van Water en Ruimte. Hoe werken we slimmer samen met concrete vragen uit de
praktijk?
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Conclusies
1 Zinvol
	De samenwerkingsvormen van deze workshop zijn zinvol. Hiermee moeten we als
gemeenten en waterschappen verder aan de slag.
2 Pilots
	Het is goed om pilots op te zetten waarin dergelijke nieuwe vormen van samenwerking
kunnen worden ontwikkeld. Geïnteresseerde gemeenten en waterschappen zijn hierbij
nodig. Daarbij gaat het om:
– gezamenlijke agendaontwikkeling op het gebied van water en ruimtelijke ordening,
– goede afstemming in de uitvoering gericht op:
- tijdige uitwisselen van kennis,
- adequate afstemming van de uitvoering van trajecten,
- goede afstemming tussen interne organisatie (bij gemeente en bij waterschap) en
andere organisaties.
3 Betrek medewerkers, managers én bestuurders
	Bij een goede samenwerking tussen gemeenten en waterschappen gaat het om goede
samenwerking tussen medewerkers, maar ook om een goede samenwerking tussen
bestuurders en managers.
4 Samenwerking is mensenwerk
	Als je de samenwerking in de eigen organisatie wilt verbeteren kun je beginnen met
een of enkele bevlogen medewerkers die het anders gaan doen. Probeer om van daaruit
de rest aan te steken.
Twee werkwijzen toegepast in deze workshop
Aanpak 1: Intiem gesprek
Hoe help je collega’s van ruimte en water verder met dilemma’s in het werk? Je benut
hierbij de kennis die in de groep aanwezig is. In het “intieme gesprek” discussiëren betrokkenen hierover met elkaar.
Resultaten van de aanpak
1 De inbrenger krijgt snel een groot aantal suggesties aangereikt.
2 Deelnemers wisselen onderling veel ervaring en kennis uit.
3 Er ontstaat onderlinge samenwerking; dit kan een voordeel zijn voor de afstemming
tussen water en ruimte.
Aanpak 2: gezamenlijke agendaontwikkeling en uitvoering
Bij deze aanpak wordt eerst met elkaar geïnventariseerd welke wensen en mogelijkheden
gemeenten en waterschappen hebben. Vervolgens wordt nagegaan wat dit betekent voor
de werkwijze van de gemeenten en de waterschappen en hoe deze op een slimme manier
vorm kan krijgen.
Resultaten en aanbevelingen van de aanpak
1 Van het begin af aan met elkaar aan het werk gaan; zo leer je het snelst en krijg je
zicht op resultaten.
2 Op strategisch niveau een gezamenlijk langetermijnbeeld maken.
3 Vervolgens de uitvoering van dit beeld gezamenlijk invullen; ga met elkaar na welke
mogelijkheden er zijn; zo krijg je een goed beeld van elkaars mogelijkheden en kom je
tot nieuwe aanpakken.
4 De samenwerking zo organiseren dat kennis van water eerder wordt ingebracht in
een gebiedsontwikkeling.
5 Waterschappen moeten ook zelf een beeld hebben van ruimtelijke ontwikkelingen in
een gebied en dit beeld afstemmen met gemeenten en andere ruimtelijke partners.
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6 Het waterschap wordt zich – door de intensieve samenwerking met de gemeente beter bewust van de verschillende rollen en de toepassing hiervan:
– de rol van toetser;
–	de rol van adviseur (voor de gemeente, maar juist ook voor andere partijen die
investeren in een gebied);
–	de rol van investeerder; investeringen van het waterschap bieden de mogelijkheid
om meer inbreng te krijgen bij investeringen van andere partijen (win-winsituaties
opzoeken en benutten);
–	de rol van samenwerker; dit vraagt steeds een naar buiten gerichte blik van het
waterschap.
De uitgeprobeerde werkwijzen kunnen effectief zijn in diverse trajecten. De deelnemers
vinden dat dit nader moet worden onderzocht met pilots.
Groep 3 onder leiding van Fleur Schilt (Nirov) met inbreng van Marja Hilders (bestuurslid
Delfland) over het opereren in regionale netwerken met als doel een gedegen gezamenlijke
afstemming bij locatiekeuze
Hoe maken gemeente, provincie en waterschap samen een optimale afweging bij locatiekeuzen voor wegen, bebouwing, natuur en waterberging?
Na de inventarisatie van leervragen bleek dat de groep zich wilde richten op de volgende
vragen:
– Hoe kan ik beter in gesprek komen met het waterschap, in plaats van alleen informatie
of een oordeel te ontvangen?
– Hoe worden besluiten genomen bij een waterschap?
– Hoe vul je het accountmanagerschap in vanuit een waterschap? Wanneer ben je wel/
geen vanzelfsprekende partner in een planproces?
– Hoe komt mijn boodschap over bij een waterschapsbestuur?
– Hoe kan ik ervoor zorgen dat het waterbelang beter wordt meegenomen bij locatiekeuzen?
Inzichten, innovaties en lessen
Voorwaarden voor beter samenwerken en daarmee ook betere belangenafweging:
1		 Meer inzicht in elkaars belangen en opgaven kan bewerkstelligd worden door stages.
2		 Geef in de zoektocht naar samenwerking niet op na één negatieve ervaring.
3		Investeer in relaties en accountmanagement, en deel de contacten ook met externe
adviseurs en ontwerpers die bij de projecten betrokken zijn.
4		 Houd een ‘open mind’ ten opzichte van andere organisaties.
5		 Benut vaker de afwijkbevoegdheid om betere plannen te maken.
6		Indien je stuit op weerstand: vraag door. Waarom kan een bepaald voorstel wel of niet?
7		 Niet alleen toetsen.
8		 Er is ook grote behoefte aan inbreng van het waterschap bij ruimtelijke ordenaars.
9		 Het is wenselijk dat ook waterschappen een langetermijnvisie hebben.
10 Werk met een streefbeeld en niet met een blauwdruk. Zorg voor flexibiliteit.
Deze voorwaarden zijn geïllustreerd door middel van praktijkvoorbeelden. De eerste bilaterale afspraken zijn inmiddels gemaakt voor het uitwisselen van contacten en suggesties
voor projecten (onder meer het dijkverzwaringsproject Schiedam).
Ruimtelijk meest relevante aspecten vanuit waterbeheer bij locatiekeuze:
– de gevoeligheid voor bodemdaling,
– het vigerend peil van het gebied (inclusief variatie),
– maatgevende peilen,
– de kosten van het waterbeheer.
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Plenaire terugkoppeling
Mevrouw Bom-Lemstra (Dagelijks Bestuur Hoogheemraadschap van Delfland) woont
de plenaire terugkoppeling bij en geeft haar visie op samenwerking in de regio. Ze duidt
de noodzaak van samenwerking, het feit dat samenwerken tijd kost en dat het daarom
noodzakelijk is om prioriteiten te stellen in het werk. Mevrouw Bom-Lemstra pleit ervoor
om duidelijkheid te scheppen over wat je wel en niet doet als waterschap. Daarbij
benadrukt ze dat het minstens zo belangrijk is om kenbaar te maken waar je je tijd niet in
investeert.
Hoe verder met deze leergemeenschap?
Uit de eerste reacties blijkt dat de bijeenkomst nuttig is geweest. De evaluatie die volgt
(per e-mail) moet een nog genuanceerder beeld geven van de wensen voor de vervolg
bijeenkomsten.
Uit een peiling over de duur van de bijeenkomst blijkt dat alle aanwezigen de duur (één
dagdeel) goed vinden.
Voor vervolgbijeenkomst(en) worden de volgende onderwerpen genoemd (in willekeurige
volgorde):
- Verdieping van het thema door evaluatie van een casus. Ofwel door een case voor te
bereiden die besproken kan worden met een belangrijke partner in de regio (Provincie
Noord-Holland wordt genoemd).
- Ontwikkelen en onderhouden van waternetwerken (LinkedIn).
- Cultuurverschillen: water (operationeel) en RO (gericht op ontwerper en toekomst).
- Behandeling van de visie van Metropoolregio Rotterdam / Den Haag). In de visie komt
water nauwelijks voor.
- Visievorming: nut, noodzaak en aanpak van een langetermijnvisie op een gebied.
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Regionale leergemeenschap Zuid
Deze leergemeenschap is in het kader van de evaluatie van de watertoets twee keer
bijeen geweest, op 29 september 2011 en op 28 februari 2012. De vervolgbijeenkomsten
van 14 juni en op 11 oktober zijn geen onderdeel van deze rapportage. Eind 2012 vindt
een evaluatie plaats van deze laatste twee bijeenkomsten. Deze evaluatie heeft tot doel
verbeteringen te formuleren, die in 2013 kunnen worden toegepast.

Startbijeenkomst 29 september 2011
Inleiding
De evaluatie watertoets 2011 is een project opgezet door de landelijke werkgroep watertoets. De landelijke werkgroep geeft hiermee uitwerking aan het beleid in het Nationaal
waterplan en afspraken in het Nationaal Bestuursakkoord Water.
De evaluatie 2011 is specifiek gericht op de rol die water speelt op het strategisch
planniveau. Er wordt gekeken naar de rol van water in provinciale ruimtelijke plannen,
gebiedsontwikkelingen en structuurvisies. De evaluatie is open opgezet en moet vooral
bijdragen aan versterking van de rol en positie van water in ruimtelijke planprocessen. In
de periode maart-juli 2011 zijn daartoe dertien projecten onder de loep genomen: negen
gebiedsontwikkelingen in stedelijk en landelijk gebied en vier provinciale streekplannen
of structuurvisies. Samen met direct betrokkenen is van al deze projecten het planproces
gereconstrueerd en zijn de rol en positie van water daarin nader bekeken. De evaluatie
wordt uitgevoerd door een consortium van Grontmij, Erasmus Universiteit Rotterdam en
het NIROV.
Dit is het verslag van de derde van vier regiobijeenkomsten waarin de resultaten van
de evaluatie zijn bediscussieerd. Deze bijeenkomst vond plaats op 29 september op het
stadhuis van Eindhoven.
Programma
De regiobijeenkomst stond onder leiding van Marjolein Stamsnijder van NIROV en
bestond uit drie delen.
• Het eerste deel bestond uit centrale presentaties. Hilde Westera van Rijkswaterstaat
Waterdienst presenteerde in haar rol als opdrachtgever de centrale vraag voor de
evaluatie. Frans Kwadijk (Grontmij) en Frans-Bauke van der Meer (EUR) presenteerden
ieder de resultaten van 2 case studies. In deze presentaties is een aantal belangrijke
observaties uit de evaluatie de revue gepasseerd.
• In de vorm van een Lagerhuisdebat zijn vervolgens de belangrijkste thema’s uit de
evaluatie bediscussieerd. Vier prikkelende stellingen stonden garant voor een levendig
debat.
• Het middaggedeelte bestond uit de workshop “samen leren, water en ruimte”. In
deze workshop zijn ervaringen, problemen en oplossingen uitgewisseld en is met de
aanwezigen nagegaan of er op onderwerpen leerbehoeften bestonden en op welke
wijze die ingevuld zouden kunnen worden .
Dit verslag geeft de resultaten weer van de discussie in het Lagerhuisdebat en de
workshop “Samen leren, water en ruimte”. De sheets van de presentaties worden beschikbaar gesteld via de site van de helpdesk water
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De dertien case studies in de evaluatie hebben geleid tot resultaten in de vorm van observaties, vragen en voorlopige conclusies. Op basis hiervan zijn stellingen geformuleerd.
In de debatten is de deelnemers gevraagd positie te kiezen voor of tegen deze stelling.
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De argumenten en nuanceringen die het debat heeft opgeleverd, vormen input voor het
formuleren van de uiteindelijke conclusies van de evaluatie. In dit verslag zijn per stelling
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Stelling 1: Koppelingen en coalities
Bij omgaan met waterbelangen in ruimtelijke plannen is politiek scoringsvermogen
een belangrijke factor.
Uitslag aan het eind van het debat:
Voor de stelling:
20 deelnemers
Tegen de stelling:
9 deelnemers
Argumenten voor:
• Om een ruimtelijk plan gerealiseerd te krijgen heb je een portefeuillehouder nodig die
voor dit plan wil gaan. Ruimtelijke inrichting gaat om de afweging van belangen, de
politiek is daarvoor zeer van belang.
• Dit verschilt per persoon die deelneemt aan een proces. Voor een hydroloog is politiek
scoringsvermogen veel minder van belang dan voor een bestuurder.
• Uit de eerder gepresenteerde cases blijkt dat wat er uit de gebiedsprocessen komt,
vooral door de politiek wordt bepaald, neem bijvoorbeeld de case Haarlemmermeer
en de politieke belangenafweging die hier wordt gemaakt.
• Met ruimtelijke plannen is vaak veel geld gemoeid, ook voor water, dus zijn deze
plannen voor de politiek interessant want zij beslist over het geld.
• Uit de gepresenteerde cases komt naar voren dat het nodig is om discussiepunten
tijdig in te brengen in de politieke arena. Als dit niet gebeurt, bestaat het risico dat te
lang inhoudelijk wordt doorgemodderd en dat de politiek later een andere beslissing
neemt.
• Het waterschap is politieker geworden nu landelijke politieke partijen deelnemen in
de besturen. Beslissingen op gebied van water worden daarom steeds meer al in het
waterschapsbestuur in het licht van andere belangen geplaatst.
• Uiteindelijk gaat het in ruimtelijke projecten om succesvol samenwerken en
oplossend vermogen. Daar moet water aan bijdragen, ook via de politiek. Binnen
integrale gebiedsontwikkeling is scorend vermogen daarom belangrijk.
• Je kunt met ‘water’ goed scoren!
Argumenten tegen:
• Het gaat meer om oplossend vermogen dan om politiek scoren.
• Rijkswaterstaat is als organisatie veel minder politiek gestuurd. Voor de medewerkers
in processen is de politiek meestal niet de drijfveer, die ligt meer in het op orde
brengen en houden van het systeem.
• Ook voor waterschappen geldt dat het goed borgen van het waterbelang vooropstaat,
daarbij zijn organisaties vooral inhoudelijk gericht.
• De discussie gaat zowel over de watertoets als over gebiedsontwikkeling. Voor de
watertoets bij bestemmingsplannen is politiek scoringsvermogen en scoringsdrang
minder belangrijk dan bij gebiedsontwikkeling.
• Waterschapen zijn minder op politiek scoren gefocust. Dit zou misschien wel moeten
om effectiever aan gebiedsontwikkeling te kunnen meedoen.
• Binnen gemeenten is water geen heel belangrijk issue. Er wordt door de politiek
vooral op andere punten gescoord: de totale haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het
plan staat voorop. Als water daaraan een belangrijke bijdrage levert, kan water een
belangrijk politiek issue zijn.
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Stelling 2: Provinciale rol
Als je als waterbeheerder invloed wilt hebben op regionale ruimtelijke ontwikkelingen
is de provinciale structuurvisie de plek waar je moet zijn.
Uitslag aan het eind van het debat:
Voor de stelling:
8 deelnemers
Tegen de stelling:
21 deelnemers
Argumenten voor:
• Als zaken verkeerd in de structuurvisie terechtkomen zul je later grote moeite hebben
om deze zaken weer recht te zetten. Van verkeerde kaders heb je op een ander schaalniveau veel last.
• Nieuwe ontwikkelingen en recente ervaringen (denk aan Chemiepak, KWO, opslag
kernafval) vragen wellicht om een verbreding van de watertoets. Dit betekent ook
dat hier beleid voor moet zijn zodat je duidelijk op een rij hebt wat de belangen zijn
waarvoor je de watertoets inzet. Het is hoog tijd dat het waterbelang duidelijker
wordt gedefinieerd.
• Nieuwe functies in de ondergrond moeten een plek krijgen in de structuurvisie. Deze
hebben vaak effecten op grondwater en dus ook op de belangen van het waterschap.
Argumenten tegen:
• De structuurvisie is niet de, maar een van de plaatsen waar je als waterbeheerder
inbreng moet hebben. Er zijn andere meer belangrijke plaatsen waar je moet zijn; in
Brabant zijn de regioverleggen erg belangrijk. Als je pas bij de structuurvisie aansluit,
dan ben je eigenlijk al te laat, want dat is deels een herhaling van zetten of vastleggen wat al eerder is besloten.
• Steeds moet van alle waterbelangen goed duidelijk zijn wat de ruimtelijke
component is. Als deze er niet is, dan kunnen zaken dus ook niet in een structuurvisie
worden geregeld.
Stelling 3: Watertoets als proces of procedure
De watertoetsprocedure is nodig om het waterbelang te dienen in strategische planprocessen
Uitslag aan het eind van het debat:
Voor de stelling:
18 deelnemers
Tegen de stelling:
14 deelnemers
Argumenten voor:
• Water is een belangrijk onderdeel van strategische planprocessen, dus is een toets
hierop belangrijk.
• De spelregels van de watertoets bieden een handig kader om binnen te opereren.
• Onderdeel van de watertoets is naast het advies ook het vastleggen van wat je hebt
afgesproken. Dit is van groot belang zodat partijen later aan afspraken gehouden
kunnen worden. Besturen wisselen bijvoorbeeld regelmatig en dan is het belangrijk
dat afspraken zijn vastgelegd.
• Het is helaas zo dat nog steeds negatieve adviezen moeten worden afgegeven, in
deze wereld is een toets daarom nog hard nodig . Er is nog te weinig lerend vermogen.
Argumenten tegen:
• De toets is in het leven geroepen om water en ruimte om de tafel te krijgen. Dit is
inmiddels in een groot gedeelte van de gevallen gelukt, zeker in strategische planprocessen. De toets is daarmee overbodig geworden.
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• Niet zozeer een toets is nodig; het gaat er vooral om dat de afspraken die worden
gemaakt, ook daadwerkelijk worden nagekomen.
• Strategische plannen zijn heel anders dan formele plannen. Hier past de watertoets
minder bij.
• Op strategisch niveau moet je als waterbeheerder een visie hebben die je in kunt
brengen en geen toets.
• Het gaat op strategisch niveau om integrale planvorming waarbij alle aspecten van
ruimte worden meegenomen. Dit functioneert, dus een uitzonderingspositie voor het
aspect water is niet nodig.
• Je komt er niet met losstaande toets op gebied van water. Het is goed mogelijk dat er
vervolgens op een ander aspect wordt getoetst en dat de uitkomsten op gebied van
water weer onder druk komen te staan. Belangrijker is om een goede verkenningsfase
in te bouwen in het planvormingsproces waarbij integraal wordt getoetst.
• De watertoets is een goed instrument voor standaardplannen; wel zou moeten
worden gekeken of het instrument kan worden verbreed. Voor strategische plannen
ligt de watertoets niet voor de hand.
• Naast een toets is het vooral hard nodig om te bepalen wie waar over gaat. Als hier
niet vroeg genoeg duidelijk over ontstaat, gaat het ook op strategisch planniveau mis.
Stelling 4: Interne organisatie waterschap
De interne organisatie van waterschappen is goed toegerust op consistente betrokken
heid bij lang lopende gebiedsontwikkelingen.
Uitslag aan het eind van het debat:
Voor de stelling:
5 deelnemers
Tegen de stelling:
22 deelnemers
Argumenten voor:
• Bij ons waterschap hebben we mensen die al lang op een plek zitten en die veel
gebiedskennis hebben. Zij worden bij gebiedsontwikkelingsprocessen ingezet en dit
loopt eigenlijk best goed. Zij hebben een goed contact met de back-office. Er wordt
binnen het waterschap ook veel over nagedacht hoe dit systeem het best kan worden
georganiseerd.
• Mijn ervaring vanuit de gemeente is dat het vaak best heel goed gaat. Bij één project
waren veel verschillende mensen vanuit het waterschap betrokken, deze waren goed
op de hoogte van elkaars inbreng en leken allen vanuit dezelfde visie te spreken.
• Het knelpunt zit me name op de overdrachtmomenten tussen fasen: tussen plan en
vergunning en tussen vergunning en uitvoering. Dit probleem is echter ook bij alle
andere betrokken partijen een punt.
Argumenten tegen:
• De ambitie van ons waterschap is wel om de goede rol te pakken, maar het is nog erg
moeilijk om de goede mensen op de goede plek te krijgen en te houden. Op dit gebíed
kunnen waterschappen nog veel van elkaar leren.
• Vooral de consistentie in de tijd is lastig te organiseren. Processen lopen soms wel
30 jaar, daar bestaan nu nog niet de goede systemen en werkwijzen voor.
• De overdracht van persoon tot persoon en van afdeling tot afdeling is lastig en soms
onvoldoende gestructureerd. Er zijn successen, bijvoorbeeld bij het gebruik van één
contactpersoon per regio, maar er kan over het algemeen nog veel verbeterd worden.
• Gerelateerd aan de watertoets is inbreng niet altijd goed betrokken bij het hele proces
omdat het waterschap maar op een paar voorgeschreven momenten betrokken is.
• Vanuit Rijkswaterstaat is inbreng vaak niet goed afgestemd. Pas als het binnen de
MIRT valt, gaat het beter. Bij Rijkswaterstaat geldt vaak geen opdracht - geen geld
- geen mensen; dat maakt het een worsteling om mee te doen aan gebiedsontwikkelingsprojecten. De organisatie is daar niet goed op toegerust.
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• Consistente betrokkenheid vanuit het bestuur van het waterschap is soms ook lastig
te realiseren, de afstemming tussen ambtenaren en bestuur speelt een belangrijke rol
om consistentie te realiseren.
Workshop “Samen leren, water en ruimte”
De middag stond in het teken van samen leren van ruimte en water. Onder leiding van
Marjolein Stamsnijder en Fleur Schilt is gezamenlijk bekeken over welke onderwerpen
de groep kennis en ervaringen zou willen uitwisselen, bijvoorbeeld in de vorm van een
Community of Practice.
In de workshop o.l.v. Marjolein is over drie thema’s gesproken.
1. Hoe kan de inbreng van waterbelangen in het proces van ruimtelijke ontwikkeling beter
worden vormgegeven?
Geconstateerd werd dat als er bij projecten van meet af aan van een duidelijke wateropgave sprake is, het gemakkelijker is als waterbeheerder een inbreng te hebben dan
wanneer andere opgaven (bijv. woningbouw) op de voorgrond staan. Maar in beide
gevallen doet zich de vraag voor welke inhoudelijk inbreng op welke wijze (proces,
strategie) moet worden geleverd om water in integrale afwegingen het juiste gewicht
te geven. Ruimte voor die inbreng is er doorgaans voldoende, maar bij de waterbeheerders ontbreken vaak duidelijke langetermijnvisies om op strategisch niveau effectief van
die ruimte gebruik te maken. Visieontwikkeling is daarom een belangrijk aandachtspunt
(een daarop gerichte leergemeenschap wordt door veel aanwezigen zinvol geacht).
	Daarnaast is in de discussie gesproken over manieren om op procesniveau effectiever
te opereren. Hoe organiseer je vroegtijdige betrokkenheid? Hoe ga je om met sectorale
belangen, van jezelf en van andere partijen, binnen een integraal ruimtelijk planproces?
Hoe ga je binnen dat proces om met de verschillende rollen die je als waterbeheerder
hebt? Kun je de inrichting van het proces beïnvloeden? Het gaat daarbij onder meer
over actief betrekken of uitsluiten van bepaalde partners, zicht hebben op momenten
waarop en kaders waarin inbreng kan worden geleverd (waterplannen, agenda’s,
waterkansenkaart). De vraag doet zich hierbij ook voor, bij welke processen en projecten
je als waterbeheerder betrokken wilt zijn om zodoende zo efficiënt moegelijk je tijd
te verdelen. Over kleine plannen met standaardoplossingen voor water kunnen prima
algemene afspraken worden gemaakt met gemeenten of kan de initiatiefnemer de
digitale watertoets benutten, zodat de waterbeheerder daar geen tijd in hoeft te steken.
2. Hoe kunnen gemaakte afspraken over water in ruimtelijke planprocessen (beter) worden
geborgd?
De aanwezigen benaderden deze vraag van twee kanten. Ten eerste: het borgen van
afspraken in de vroege fasen van grotere planprocessen. Ten tweede: het borgen van
afspraken tijdens de realisatiefase.
Voor grote belangrijke projecten is vertrouwen van groot belang. Dat kan door reguliere
contacten worden bevorderd, maar het is ook vaak erg persoonsafhankelijk. Er is ook
vaak wantrouwen. Daarom en voor de continuïteit is er dan ook behoefte aan het
vastleggen van afspraken. Geconstateerd wordt echter dat dat niet altijd werkt, omdat
met name bestuurlijke gremia de ruimte nemen om er na een paar jaar weer op terug
te komen. Hoewel men wel vindt dat je soms op afspraken terug moet kunnen komen,
vindt men continuïteit en berekenbaarheid ook van groot belang. Hoe hier een goed
evenwicht in te vinden. Een optie is om afspraken flexibeler te formuleren. Maar hoe
flexibel dan? En welke risico’s zitten daaraan. Is er behoefte aan wet- en regelgeving?
Hoe vertaal je gemaakte bestuurlijke afspraken in contracten bij de uitvoering? Hoe
combineer je privaat- en publiekrechtelijke mogelijkheden? Ook over deze set van
vragen vinden meerdere aanwezigen het zinvol om er verder mee aan de gang te gaan
en ervaringen uit te wisselen.
Daarnaast constateerde een aantal aanwezigen dat bij de uiteindelijke realisatie van
een ruimtelijk ontwerp eerdere afspraken over hoe/wat/wanneer wordt aangelegd met
betrekking tot water, niet altijd worden nagekomen, om wat voor reden dan ook. In dit
stadium lijkt een effectieve controle te ontbreken.
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3. Is een verbreding van de watertoets nodig?
Vanuit de waterschappen wordt aangegeven dat men op alle wateraspecten toetst,
maar dat sommige wateraspecten heel specifiek zijn (bijv. gebruik van uitlogende
materialen in de bouw in relatie tot de kwaliteit van het grondwater) of heel generiek
zijn (niet gekoppeld aan een specifieke locatie). De verbinding aan ruimtelijke plannen is
daardoor vaak lastig. De suggestie kwam naar voren dat het in dat geval beter is om als
waterbeheerder met de betreffende gemeente algemene afspraken te maken.
M.b.t. eventuele CoP’s wordt opgemerkt dat een voorwaarde is dat er een garantie is (door
de samenstelling van de groep, het programma e.d.). dat we daarmee echt een stap verder
komen.
Gert Middel van waterschap Peel en Maasvallei en Jack Dorfel van de Gemeente Boxtel
willen graag als trekken meedenken en invulling geven aan een mogelijke vervolgbijeenkomst over het onderwerp visies en het belang van een visie bij het op elkaar laten
aansluiten van water en ruimte.
Groep onder leiding van Fleur Schilt
We zijn de middag gestart met een korte toelichting op leergemeenschappen.
Belangrijke kenmerken zijn onder andere:
– deelnemers leren samen en leren van elkaar
– deelnemers stellen vooraf doelen
– deelname is vrijwillig
– uitnodigen van externe experts voegt nieuwe kennis toe
– verschillende werkvormen mogelijk
In de workshop zijn een aantal thema’s besproken:
Rol van strategisch adviseur in ruimtelijke plannen
–	het belang van strategisch adviseurs om het waterbelang strategisch in te brengen
op regionaal en nationaal niveau, wordt aangekaard door Aa en Maas. Interessant
voorbeeld van hoe deze rol door de strategisch adviseur van Aa en Maas, Karel Nobbe,
wordt ingevuld.
–	Strategisch adviseurs, wat zijn de competenties die ze moeten hebben: bestuurlijk
sensitief, inlevingsvermogen, omgevingsbewust.
–	hoe ontwikkel je je tot strategisch adviseur? Hoe ontwikkel je je organisatie in die
richting? Daar heeft HDSR ervaring mee.
Competenties
–	Welke competenties en vaardigheden zijn nodig om goede integrale plannen te
maken?
Omgevingsbewustzijn, elkaars taal spreken, politiek bestuurlijke sensitiviteit, etc.
Interne organisatie
–	Interne organisatie: inrichting van de interne organisatie (zowel bij waterschappen,
als gemeenten, als provincies) om tijdig alle belangen en belanghebbenden in het
proces te betrekken.
–	Inrichting organisatie om een consistente en betrouwbare partner te zijn.
–	Verkokering aanpakken en liever voorkomen.
Ervaringen met intern afstemmen tussen planvormers/plantoetsers/vergunning
verleners/beheer&onderhoud worden gedeeld.
Externe organisatie
–	Delen van ervaringen rondom accountmanagement. Brabantse Delta heeft daarvoor
een speciale functionaris.
–	Positieve ervaringen met het Watertoetsloket Limburg, bestaat sinds 2006.
– Risico dat wordt gezien, is dat door de wabo procedures korter worden waardor er
minderkans is om water goed mee te nemen.
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Ondergrond
–	De structuurvisie ondergrond wordt meestal geïnitieerd door bodem afdelingen, hoe
krijg je dit onderwerp ook bij water en RO op de agenda?
– Ook Brabant Water uitnodigen voor CoP ondergrond. Erik van Grinsven (?)
–	Ondergrondse ordening: o.a. tav WKO en ondergrondse opslag.
–	Gebiedsgericht grondwaterbeheer
–	Grondwater in de watertoets: zit het er al voldoende in en besteden waterschap en
provincie er voldoende aandacht aan?
Thema’s die de 11 geinteresseerden graag willen behandelen in de leergemeenschap in
oprichting:
–	Accountmanagement
–	Watertoetsloket Limburg
–	Hoe inspelen op politieke veranderingen
–	Ondergrondse ordening: o.a. tav WKO en ondergrondse opslag.
–	Gebiedsgericht grondwaterbeheer
–	Grondwater in de watertoets

Tweede bijeenkomst 28 februari 2012
Deze bijeenkomst is het vervolg van de bijeenkomst op 29 september 2011 in Eindhoven
over de evaluatie van de watertoets. Toen is gebleken dat er voldoende animo bestaat
voor een leergemeenschap en dat het thema ‘visievorming’ een van de te behandelen
onderwerpen van de leergemeenschap is. Dit is het verslag van de eerste bijeenkomst van
de Leergemeenschap Water en Ruimte Zuid Nederland.
Stand van zaken
In het voorjaar heeft de LWW op basis van de resultaten van de evaluatie de besluitvorming in het Bestuurlijke Koepeloverleg voorbereid. De LWW heeft ervoor gepleit het
instrument in de huidige vorm (als licht wettelijk instrument en bestuurlijk arrangement,
dat toeziet op tijdig overleg en op rapportage over de resultaten van dit overleg) in de
nieuwe omgevingswet en het nieuwe omgevingsbesluit te borgen voor zowel concrete
als strategische ruimtelijke plannen. De LWW vindt dat de watertoets goed past binnen
doel en uitgangspunten van de nieuwe Omgevingswet en als voorbeeld kan dienen voor
toepassing van de aanbevelingen van de commissie Elverding in de praktijk.
De LWW heeft verder aanbevolen, dat het Rijk op nieuwe beleidsterreinen en –uitwerkingen, zoals het klimaatbeleid, duidelijkheid schept over taken en bevoegdheden van de
diverse regionale overheden.
Ten slotte heeft de LWW ervoor gepleit dat het Rijk (de vorming van) een “lerend netwerk”
voor “water en ruimte-professionals” ondersteunt en daarmee de verbetering van de
watertoetspraktijk. De LWW is van mening dat (de vorming van) een lerend netwerk nu
een goede manier is om te werken aan een betere praktijk. Beleid en wetgeving veranderen immers in een steeds hoger tempo. De nieuwe Wro van 2008 moet zich in de praktijk
nog bewijzen en er wordt al gewerkt aan een Omgevingswet ter vervanging van de Wro.
Tegen deze achtergrond is het steeds belangrijker om als beroepsgroep aan de eigen
beroepspraktijk te bouwen.
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Het lerende netwerk moet in de eerste plaats een kader bieden voor (de bespreking van
/ de beantwoording van) de eigen leervragen. Als zodanig draagt zo’n netwerk bij aan
een breder gedeelde kennisbasis onder professionals, die werken aan “water en ruimte”vraagstukken. Naarmate het netwerk sterker wordt kan het leiden tot en bijdragen aan
“bottom-up”-beleidsontwikkeling. De LWW wil hieraan een bijdrage leveren.
In het voorjaar zijn afspraken gemaakt met het Actieprogramma Water en Ruimte om in
2012 te voorzien in het faciliteren van nog twee bijeenkomsten van de regionale leergemeenschappen. De LWW heeft aan het Bestuurlijk Koepel Overleg (BKO) voorgesteld om
voor 2013 en 2014 middelen vrij te maken voor ondersteuning van (de vorming van) het
lerende netwerk.
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Presentatie Lutine de Boer, gemeente Alkmaar
Lutine de Boer (gemeente Alkmaar) vertelt over nut en noodzaak van waterbergingsbanken. Lutine zoomt in op de visie van de gemeente op het omgaan met waterbergingsbanken versus de visie van het hoogheemraadschap. In principe is het uitgangspunt bij
bovenplanse oplossingen voor waterberging “eerst graven, dan dempen”. Lutine vraagt
zich af in hoeverre dit uitgangspunt flexibel gehanteerd kan worden. De volledige presentatie is te vinden op www.waterenruimte.nl
Presentatie Paul van Dijk, waterschap De Dommel
Thema van de presentatie is ‘Het ruimtelijke speelveld anno 2012’: over decentralisatie,
bezuinigingen, nieuwe vormen van financiering en wat dit alles betekent voor de rol van
waterschappen, gemeenten en provincies.
De volledige presentatie is te vinden op www.waterenruimte.nl
Presentatie Martin van Meurs, Waterschap Vallei en Veluwe
Thema van de presentatie is de integrale langetermijnvisie van waterschap Vallei en
Veluwe. Martin van Meurs vertelt over nut en noodzaak van een langetermijnvisie.
Vallei en Veluwe is een van de eerste waterschappen die een integrale langetermijnvisie
opstellen. Martin ging in op de te nemen stappen om te komen tot een visie die gedragen
wordt door het waterschap zelf en door partijen in de regio. De langetermijnvisie is
opgesteld op basis van een aantal scenario’s (waaronder de KNMI-klimaatscenario’s).
Martin geeft een inkijk in de interactieve plankaart van de langetermijnvisie.
De volledige presentatie is te vinden op www.waterenruimte.nl
Deelsessies
Vooraf zijn leervragen geïnventariseerd en aan de hand daarvan zijn drie groepen
gevormd. In die groepen volgt een verdiepend gesprek waarin deelnemers elkaars vragen
proberen te beantwoorden en leren van elkaars ervaringen en kennis.
Groep 1a over ‘Het proces voor het opstellen van een langetermijnvisie’
Gespreksleider is Martin van Meurs (waterschap Vallei en Veluwe), met inbreng van Paul
van Dijk (De Dommel).
Deze groep gaat in op de stappen die je moet nemen om tot een gedragen visie te komen.
We spreken over visievorming op strategisch planniveau (regionale schaal en met een
horizon tot 2020 à 2030).
Huidige situatie
Allereerst wordt geconstateerd dat de waterschappen niet of nauwelijks een langetermijnvisie op het watersysteem en -beheer gereed hebben. De bestaande visies gaan veelal
niet veel verder dan de periode van het Waterbeheerplan. Heb je dan als waterbeheerder
een probleem bij de inbreng van belangen en kansen in een ruimtelijke structuur- of
ontwikkelingsvisie, die vaak wel een doorkijk hebben naar 2050 of verder? Wat gaat fout
zonder een langetermijnvisie op het watersysteem?
Martin van Meurs licht toe dat de planvrijheid bij concretere plannen afneemt en dat
er sprake is van hogere kosten voor planwijzigingen als je pas laat bij visies en plannen
wordt betrokken. Daarmee wordt het belang voor de waterschappen van een lange
termijnvisie onderkend.
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Proces opstellen langetermijnvisie
Er volgt een discussie over het proces om tot een langetermijnvisie te komen en hoe je
deze samen met de visies en opgaven van andere partijen integreert. Geconcludeerd
wordt dat een visie tot stand komt op basis van scenario’s en criteria voor oplossingen.
Gidsmodellen kunnen hierbij een bruikbaar hulpmiddel zijn. Te snel schakelen van doel
naar oplossingen geeft problemen. Stel eerst met elkaar vast aan welke criteria goede
oplossingen moeten voldoen. Dat kan intern, als het om de eigen visie gaat, maar ook
met partners, als het om een gezamenlijke opgave gaat. Er is dan sprake van een goede
‘management-trechter’. Andersom – beginnen bij het operationele niveau – is een bron
van conflicten.
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Een langetermijnvisie zelf geeft dus geen oplossingen, maar biedt vooral koersen naar
‘de stip op de horizon’. Koersen op inhoudelijke, watergerelateerde thema’s (en die kun
je als waterschap deels eerst zelf in beeld brengen), maar ook koersen op processen om
die thema’s te realiseren. En daarmee ontstaat duidelijk de (strategische) interactie met
regionale ontwikkelingen en relatienetwerken. Dan gaat het ook om de meer strategische
ambities en rollen die een waterbeheerder wil inzetten om aan de waterdoelen te werken.
Die stip op de horizon beweegt; de lange termijnvisie is daarom geen statisch eindproduct
maar vraagt om constante bijstelling. Kortetermijnprogramma’s en -projecten dienen
uiteraard te passen in de langetermijnvisie, maar zijn vaak meer probleemoplossingsgericht, terwijl een visie in essentie aanstuurt op een brongerichte aanpak.
Kaarten en schetsen om de visie te verbeelden worden essentieel geacht.
Veranderingsprocessen en competenties
Het opstellen van of participeren in een langetermijnvisieproces is meedoen vanuit onzekerheden en verwachtingen. Die werkwijze (en vooral: het vastleggen daarvan) is nieuw
voor veel van de nog steeds praktisch ingestelde waterschappen. Dit betreft verandering
van competenties en veranderingen in de eigen organisatie.
Tijdens de discussie komt aan de orde dat dergelijke veranderingsprocessen nogal eens
blijven hangen op managementniveau, een signaal dat binnen het Actieprogramma
Water&Ruimte vaker is gehoord. ‘Waar zit hun zorg en hoe doorbreek je dit?’, is de vraag.
Mogelijke antwoorden: een eigen leergemeenschap voor managers, meer signalering en
voorlichting om verandering als een kans in plaats van een risico te zien? Rijkswaterstaat
heeft hiermee ervaring, door onder andere vaardigheden voor verandering in de procesbeschrijvingen en beoordelingen van managers op te nemen.
Statement van de groep 1a
De sessie wordt afgesloten met het statement dat een lange termijnvisie als koers ingaat
op het wat (inhoud, dat kun je deels zelf) en het hoe (dat doe je samen met anderen) en
dat je er als partij tijdig voor moet zorgen dat je mee praat.
Cliffhanger (opdracht) groep 1a
Afspraak is dat de waterschappen Vallei & Veluwe, Rijn & IJssel en De Dommel de
komende maanden kennis en ervaringen uitwisselen over het wat en hoe, en dat zij in de
volgende leergemeenschap terugkoppelen hoe zij dit in praktijk hebben toegepast.
Groep 1b: Subthema ‘Het proces voor het opstellen van een langetermijnvisie’
Gespreksleider is Fleur Schilt (Nirov), met inbreng van Dick Veen (Gemeente Heusden)
Deze groep gaat ook in op de proceskant van het opstellen van visies en legt de nadruk op
de vraag hoe je tot een gedragen visie komt, dat betekent dat zowel de interne organisatie
als de betrokken partijen in de regio achter de visie staan.
Leervragen
– Hoe stem je visies van verschillende partijen in een gebied (gemeente, waterschap,
et cetera) op elkaar af?
– Hoe geef je verschillende belangen een evenwichtige plek in het proces?
– Hoe maak ik nut en noodzaak van een langetermijnvisie duidelijk aan mijn bestuur?
– Welke barrières kom je tegen in het proces van een langetermijnvisie?
Inzichten
– Gemeente en waterschap moeten hun eigen visie (lees agenda) op orde hebben,
en moeten daarna ook bedenken wat zij kunnen bijdragen aan het belang van een
andere partij of een andere sector.
– Bij het opstellen van een visie moeten alle partijen voor ogen blijven houden dat het
uiteindelijke doel is om samen méér kwaliteit te bereiken tegen lagere maatschappelijke kosten.
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– In het proces van het opstellen van een langetermijnvisie komen kosten en baten
altijd aan bod. Het is lastig om baten van ‘groene’ en ‘blauwe’ investeringen inzichtelijk te maken. De methodiek TEEB kan daarbij helpen. TEEB staat voor ‘The Economics
of Ecosystems and Biodiversity’ (www.teebweb.org). Deze methodiek is uitgevoerd
door gemeente Delft en wordt omarmd door het Ministerie van I&M (deze faciliteert
pilots in diverse gemeenten).
Statements van groep 1b
– Alle belanghebbenden en hun belangen moet gelijkwaardig behandeld worden in het
proces van het opstellen van een langetermijnvisie.
– Partijen moeten bereid zijn om over elkaars schutting te kijken.
De ‘cliffhanger’ voor groep 1b (ofwel tussentijdse opdracht)
– Gemeente Gilze Rijen gaat waterschap Brabantse Delta helpen met het op bestuurlijk
niveau onder de aandacht brengen van nut en noodzaak van een langetermijnvisie.
Advies van Carel Nobbe over het bestuurlijk krachtenveld is daarbij gewenst.
– Bart bekijkt of de TEEB-methodiek toepasbaar is op zijn project ‘grensoverschreidende
hoogwaterbeheerplannen’ in het stroomgebied van de Maas.
Vervolgvraag groep 1b
– Hoe kun je een integrale gebiedsvisie nog beter maken door het betrekken van het
aspect veiligheid en de rol van de veiligheidsregio?
Groep 2: Subthema ‘Over de inhoud van een langetermijnvisie’
Gespreksleider is Gert Middel (waterschap Peel- en Maasvallei).
Deze groep bespreekt welke inhoud (thema’s) een langetermijnvisie voor een gebied moet
behandelen. Waar moet de visie over gaan, om uiteindelijk verstandige locatiekeuzen te
borgen? Hoe kunnen partijen in de regio (gemeente, waterschap, et cetera) samen kansen
en risico’s in beeld brengen?
In deze werkgroep wordt een geannoteerde inhoudsopgave gemaakt voor een langetermijnvisie, waarbinnen de leervragen en aandachtspunten worden geplaatst en worden besproken.
De groep komt tot de volgende inhoudsopgave:
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Deel 1: Afbakening
1 Doel van de visie
a Op welke vragen moet de visie een antwoord geven?
b	Inventariseer niet alleen de vragen en doelen van je eigen organisatie maar ook die
van je partners bij wie je draagvlak wilt voor de visie.
2 Geografische afbakening
a Begrens je plangebied.
b	Begrens je onderzoeksgebied. Overweeg of het onderzoeksgebied groter moet
worden dan het plangebied omdat maatregelen grensoverschrijdend doorwerken.
3 Organisatie en verantwoordelijkheden
a	Bepaal je projectgroep, klankbordgroep en stuurgroep met bevoegdheden en
verantwoordelijkheden.
b	Zowel integrale visievorming door meerdere partijen als visievorming door één
partij met inbreng van andere organisaties zijn een acceptabele vorm. Besteed
hierbij aandacht aan het afstemmen van verwachtingen over rol en verantwoordelijkheden bij de deelnemende partijen.
c	Stel altijd één projectleider aan, ook als de visie wordt opgesteld in opdracht van
meerdere partijen.
d	Leg het besluitvormingstraject vast.
4 Wat als het product klaar is?
a	Welke status krijgt het?
b	Hoe verhoudt de visie zich tot andere plannen van de partijen?
c	Wat is de haalbaarheid van uitvoering? Zorg voor koppeling met de investeringsprogramma’s van de deelnemende partijen.
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Deel 2: Analyse
5. Analyse van het huidige watersysteem
a. Zorg voor inzicht in risico’s, gevolgen en effecten. Een mogelijkheid hiervoor is om te
werken met meerdere scenario’s.
b. Vanuit de wens om snel met elkaar in gesprek te willen over toekomstvisies, ontstaat
de valkuil dat onvoldoende tijd wordt genomen voor de analyse. Reserveer voldoende
tijd voor de analysefase. Hiaten in je analyse kunnen later in het traject voor (veel)
vertraging zorgen.
Deel 3 visievorming
6. Waardeer de ontwikkelingen.
a. Concretiseer je doelstelling naar ambities.
7. Visie
a. In dit hoofdstuk maak je op basis van de voorgaande hoofdstukken keuzes voor de
toekomst.
b. Bestuurlijke inbreng en betrokkenheid zijn in deze fase heel belangrijk.
Deel 4: uitvoering
8. Uitvoeringsprogramma
a. Aandachtspunt is de overgang van visie naar uitvoering. Denk hierbij ook aan vergunbaarheid, doorwerking naar beleidsregels, juridische aspecten (rechtsgelijkheid)
et cetera. Belangrijke leervragen: hoe kun je de uitvoeringsconsequenties van de visie
tijdig voorzien en hoe kun je hierop anticiperen?
9. Monitoring
a. Bewaak de voortgang van de uitvoering.
b. Levert de visie het gewenste effect op?
c. Staan alle partijen nog achter de visie?
Statement van groep 2
“In een goede visie worden keuzes gemaakt.”
Vervolgacties van groep 2 (ofwel ‘cliffhanger’) en leervraag volgende bijeenkomst:
Een belangrijke leervraag is hoe de consequenties van de visie voor uitvoering goed
kunnen worden meegenomen. De gemeente Den Bosch (Martine Beuken) wil in de
volgende leergemeenschap ingaan op dit punt aan de hand van het vraagstuk uit de
watervisie in Den Bosch.
Uit de watervisie van Den Bosch blijkt dat in het stedelijk gebied van Den Bosch
structureel minder wateroverlast plaatsvindt dan volgens de norm mag. De bestuurders
hebben besloten om de aanwezige beleidsruimte tussen de werkelijke overlastsituatie
en de norm onder voorwaarden in te zetten bij stedelijke ontwikkeling. In de volgende
leergemeenschap willen we aan de hand van deze casus leren over de samenhang tussen
visie en uitvoering.
Groep 3: Subthema ‘Samenwerking in planprocessen’
Gespreksleider is Maurits Schipper (waterschap Scheldestromen), met inbreng van Jack
Dörfel (gemeente Boxtel).
Waar de andere twee groepen het strategische, regionale schaalniveau behandelen, gaat
deze groep in op planprocessen op lokaal niveau: bestemmingsplannen, rioleringsplannen, waterplannen en structuurvisies. Samenwerking tussen gemeenten en waterschappen en belanghebbende staat centraal.
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Leervragen
- Hoe te zorgen voor een betere afstemming tussen gemeente en waterschap?
- Hoe te waarborgen dat een visie uitvoerbaar is in concrete plannen?
- Op welke manier kan een waterschap eerder aan tafel komen (dit is nu een moeizaam
proces)?
- Hoe andere partijen te betrekken bij integrale planvorming?
- Hoe de juiste balans te vinden bij het betrekken van andere partijen in een integraal
planproces?
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- Op welke wijze het integrale planproces minder stroef te maken?
- Hoe de interne organisaties van partijen op één lijn te krijgen en te houden?
- Water is een ‘black box’. Hoe krijgen we op het juiste moment, dezelfde mensen en
informatie bij elkaar?
Statements van groep 3
- Gemeenten en waterschappen moeten elkaars beleid en medewerkers leren kennen.
- Stem agenda’s, financiën en prioriteiten op elkaar af en voer structureel overleg.
- Leer elkaars taal spreken en treed mede in contact met de ruimtelijke ordenaars.
- Weeg ordenende principes naast civiel technische mogelijkheden af.
Cliffhanger van groep 3
‘Overheden moeten met elkaar in gesprek blijven (over cultuur) en de (vaste) mensen
leren kennen.’
Leervragen voor de volgende bijeenkomst
- Hoe de financiële krimp te keren en naar kansen om te zetten naar integrale projecten?
- Hoe in de communicatie van het waterschap naar planologen de boodschap zo
waardevol te maken dat het waterschap een volgende keer niet meer wordt vergeten?
- Versterk de besturen onderling; creëer politiek commitment.
Vervolg leergemeenschap
Na een peiling onder de aanwezigen bleek dat iedereen het nuttig vond om op deze
manier te leren van elkaars kennis en werkpraktijk. De meeste aanwezigen zijn van plan
om naar de volgende bijeenkomst te komen, voor sommigen (die uit een andere regio
komen) hangt de aanwezigheid af van het thema van de bijeenkomst. Uit een peiling over
de duur van de bijeenkomst blijkt dat alle aanwezigen de duur (één dagdeel) goed vinden.
Uit de evaluatie (met 50% response) blijkt dat de deelnemers interessante inzichten en
contacten hebben opgedaan: niet alleen inzichten voor de eigen werkpraktijk, maar ook
inzichten die van toepassing zijn op het landelijke beleid.
Leerdoelen en vervolgvragen voor de volgende bijeenkomsten
De volgende thema’s worden in de gespreksgroepen en in de evaluatie genoemd:
- Samenwerken met mensen en partijen (ook buiten Ruimtelijke Ordening en waterschappen) en samenwerking binnen planprocessen. Deze betrekken bij visieontwikkeling. Belangen koppelen. Rollen en verantwoordelijkheden.
- Implementatie van (organisatie)veranderingsprocessen. Waarom gaat dit, en de
samenwerking tussen gemeente-waterschap-provincie, zo moeizaam?
- Dieper ingaan op de visie(vorming), interactieve beleidsvorming en regie.
- Hoe kunnen we de watertoets verbeteren en beter benutten om andere lagen van
meerlaagsveiligheid in beeld te krijgen?
- Risicoanalyse en financiële analyse; omgevingswet; ‘ruimte’; bestuurders uitnodigen.
- Hoe financiële krimp te keren en naar kansen om te zetten in integrale projecten?
- Hoe in de communicatie van het waterschap naar planologen de boodschap zo
waardevol te maken, dat het waterschap een volgende keer niet meer wordt
vergeten?
- Versterk de besturen onderling; creëer politiek commitment?
- Aan de hand van een casus leren over de samenhang van visie en uitvoering.
- Hoe kun je een integrale gebiedsvisie nog beter maken door het betrekken van het
aspect veiligheid en de rol van de veiligheidsregio?
Speciale dank gaat uit naar de ontvangst en gastvrijheid van Jack Dörfel en de gemeente
Boxtel.

Evaluatie Watertoets 2011,
Stand van zaken leergemeenschappen Water en Ruimte

- 56 -

Landelijke leergemeenschap
De landelijke leergemeenschap is in 2011 vier keer bij elkaar gekomen: 23 maart, 11 mei,
31 augustus en 11 oktober. De landelijke leergemeenschap is minder goed uit de verf
gekomen. Er bestaat al een Landelijke Werkgroep Watertoets en het eerste idee was
om die werkgroep een dubbelfunctie te geven: enerzijds de functie van vergaderen en
afspraken maken over het watertoetsdossier (werkgroep) en anderzijds de functie van
schakel tussen beleid en praktijk (leergemeenschap). In de Werkgroep zijn het rijk en de
koepelorganisaties vertegenwoordigd, maar de leden hebben over het algemeen weinig
praktijkervaring met de watertoets. De dubbelfunctie bleek ingewikkelder dan gedacht.
Uitgangspunt voor de landelijke leergemeenschap is dat deze complementair moet zijn
aan de regionale leergemeenschappen. Het doel is het verbeteren van de verbinding
tussen beleid en praktijk. Daarbij dient die verbinding vorm te krijgen als een levende
uitwisseling tussen praktijkmensen met een ruimere blik en beleidsmensen met een
praktische belangstelling.
De leeragenda van de landelijke leergemeenschap bestond uit onder meer de volgende
vragen:
• Welke goede voorbeelden zijn er van projecten waarbij water en ruimte goed samenwerken?
–	Hoe zijn de werkprocessen ingericht van deze voorbeeldprojecten en hoe zijn
kansen gecreëerd binnen bestaande procedures, dan wel hoe zijn verplichte procedures creatief benut?
– Hoe is omgegaan met ‘voortschrijdend inzicht’ binnen de voorbeeldprojecten?
–	Hoe is binnen deze projecten omgegaan met een veranderend speelveld dat
bijvoorbeeld impact had op de financiële afspraken?
• Hoe werkt ‘klimaatbeleid’ door in water en RO plannen?
–	Wie is er financieel verantwoordelijk voor klimaatmaatregelen?
–	Hoe wordt omgegaan met relatief nieuwe thema’s als zoetwatervoorziening en
verdroging binnen bestaande projecten?
De bovenbeschreven schakelfunctie van een landelijke leergemeenschap lijkt nog steeds
relevant. De manier waarop er in 2011 invulling aangegeven is, was niet succesvol. Voor
een eventuele herstart is het van belang na te denken over de eisen waaraan een landelijke leergemeenschap moet voldoen.
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Bijlage 1
Voortgangsrapportage regionale leergemeenschappen watertoets –
3 november 2011
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Vervolg bijlage 1
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Vervolg bijlage 1
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Vervolg bijlage 1
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Vervolg bijlage 1
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Vervolg bijlage 1
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Bijlage 2
Voortgangsrapportage Landelijke Leergemeenschap Watertoets – 
3 november 2011
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Vervolg bijlage 2
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Vervolg bijlage 2
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Vervolg bijlage 2
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Vervolg bijlage 2
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Vervolg bijlage 2
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Vervolg bijlage 2
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Vervolg bijlage 2
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Bijlage 3
Watertoets en de Lerende omgeving - Hoe nu verder – 14 oktober 2011
14 oktober 2011, Paul Kersten, Marc Coenders
De leeromgeving van de watertoets krijgt aandacht in de uitvoering van de evaluatie
door het Grontmij consortium. Het reviewteam staat op enige afstand ervan en kan
reflexief reageren op de aanpak en ontwikkelingen in de evaluatie. Dat doet ze vanuit het
besef, dat leerprocessen in de komende periode noodzakelijk zullen zijn om in een sterk
dynamische beleidsomgeving de evaluatieresultaten te implementeren. De watertoets
is qua richtlijn in de evaluatie voldoende beschreven en geijkt in de praktijk, maar hoe
zorgen we voor een proces van samenwerking waarmee de hoogste kwaliteit (van het
plan of ontwerp) wordt bereikt en waarbij water-issues tot hun recht komen? Hoe komen
we tot samenwerking met betrokkenen in een proces van continu leren. Leren gericht op
het optimaliseren van de intentie van de watertoets in bestuurlijke en beleidsprocessen.
Oftewel: hoe ziet een goed samenwerkingsproces op basis van de watertoets eruit?
Er zijn algemene sociale leerprincipes, die in een lerende omgeving door de participanten
worden toegepast. Bijvoorbeeld:
Planning with Complexity: An Introduction to Collaborative Rationality for Public Policy
(Innes & Booher 2010). De auteurs komen tot drie uitgangspunten:
–	Lineaire formele processen worden vervangen door non-lineaire sociaal-geconstrueerde
processen.
–	Wetenschappelijke kennis is niet langer de enige waarheid, ook lokale kennis wordt als
waardevol ervaren.
–	Nieuwe vormen van redeneren doen hun intrede; simulatie, dialoog, scenariodenken, verhalen
uit de praktijk, et cetera.

Leren krijgt strategische betekenis in een landschap van praktijken (of een landschap van
samenwerkende partijen). Een sociale leerstrategie gaat uit van het bij elkaar brengen
van mensen met vergelijkbare vraagstukken, of mensen die tegen vergelijkbare blokkades
aanlopen. Kennis is een van de middelen om vervolgens tot doorbraken te komen. Maar
belangrijk (in de praktijk) is de kwaliteit van de samenwerking in de zin van aanvullende
vormen van redeneren om tot besluitvorming en sturing te komen (. Om dat te bereiken is
de bedoeling van de leeromgeving rond de watertoets om een plaats te creëren waar professionals (en bestuurders) in de geest van de watertoets leren handelen. Dit is minimaal
op drie niveaus van activiteiten:
• concrete casuïstiek te verkennen en ervan te leren
• het vermogen binnen organisaties om lessen uit de praktijk te vertalen in beleid en
bestuur
• een permanente signaleringsfunctie over de wisselwerking tussen sectorale waterbelangen in een sterk dynamische werkomgeving en procesmatige samenwerking om
de waterbelangen te optimaliseren.
De keuze voor leervormen zal daarmee samenhangen. In feite gaat het erom winst te
behalen door leren meer te benutten (zowel bestuurlijk , professioneel en dan ook op de
diepere lagen in de organisaties en de verbinding tussen de lagen) en dat leren structureel
te gaan vormgeven. De vormgeving is geen verdere formalisering, maar richt zich juist
op de intrinsieke passie van veel professionals en bestuurders om een ‘betere wereld’ te
creëren.
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In de theorie van het sociaal leren is in het laatste boek van Innes een nadere uitwerking
gegeven van het consensus werken (zie eerdere notitie daarover). Dat is niet exact
hetzelfde als sociaal leren, maar er zijn wel parallellen. Ook in de Amerikaanse benadering
is het opgevallen, dat het bereiken van consensus moeilijker wordt naarmate de vraagstukken meer op strategisch niveau komen te liggen. In haar nieuwe boek geeft Innes
daar termen aan als: agile en resilliant; gevoelig en veerkrachtig management. Waarmee
ze wil aangeven dat de actoren in het consensusproject vaardigheden moeten ontwikkelen om naar elkaar te luisteren, gevoelig te zijn voor elkaars argumenten en de wil moeten
ontwikkelen om uiteindelijk tot een gedeelde nieuwe werkelijkheid met elkaar te komen.
In Nederland ligt de zaak wat anders dan in de USA. Er zijn andere sturingsstijlen en zeker
zijn de politieke verhoudingen veel minder gepolariseerd. Er is een lange traditie van goed
bestuurlijke samenwerking en onderhandelingen over de te volgen politieke lijnen. Wel
is de laatste jaren ingeboet op flexibiliteit in het strategische bestuur door de geleidelijke
introductie en verharding van de betekenis van regeringsverklaringen, coalitieverdragen
en andere bestuurlijk bindende tussentijdse akkoorden. Maar gelukkig blijkt in de praktijk
ook hierin nog wel uitwerkingsruimte te vinden te zijn. Die is nodig om de professionele
en bestuurlijke wil om meer belangen aan de elkaar te koppelen zodat een kwalitatief
hoogstaande oplossingen ook financieel haalbaar zijn.
In het review team is aangegeven, dat er ervaringen zijn (uit de praktijk als Habiforum en
uit de Theorie), dat het stimuleren van een lerende gemeenschap op strategisch niveau met
bestuurders een bijzondere aanpak vergt. Niet alleen vergt het leren om strategie te formuleren een ander leerproces, dan de uitwisseling van veldervaringen in de operationele CoP. Ook
blijkt het in de praktijk moeilijk bestuurders in de modus van sociaal leren te krijgen en daarin
een zinvolle bijdrage voor de bestuurders zelf te ontwikkelen (met name voor de drukke en
met macht, geld verdelen en verantwoording bezig zijnde politieke bestuurders). In het essay
van Hayer wordt gewezen op de noodzaak en mogelijkheden om te komen tot een lerende
omgeving, ook voor de bestuurlijke besluitvorming. Daarin is ook te lezen, dat er sprake is
van een noodzakelijke cultuuromslag in de gangbare bestuurlijke mores, om werkelijk de
voordelen van een lerende omgeving ten volle te kunnen benutten. En daarmee ook het
bestuur en beleid aan te laten sluiten op de hoge procesdynamiek van de huidige tijd.
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In de watertoets is ten aanzien van de lerende omgeving de situatie nu:
• In de evaluatie watertoets is het aspect lerende omgeving globaal geïntroduceerd.
Maar er is nog geen lerende omgeving tot stand gekomen.
• In het reviewteam is gesproken over de condities om te komen tot een lerende
omgeving, flankerend aan de werkzaamheden van het consortium.
• In het consortium wordt gewerkt aan een op cases gebaseerde evaluatie en een
viertal bijeenkomsten met het werkveld, die kan evolueren tot de kern van een CoP
lerende werkomgeving van de watertoets.
• We nemen waar, dat het tot stand brengen van een netwerkselectie ( de operationele
CoP genoemd) lukt. Het verder brengen van de structuur en de organisatie van de
leeromgeving vraagt een expertise, filosofie en een manier van werken, die bij de nu
opererende meer traditioneel ingestelde partijen niet ingezet wordt. Er is sprake van
een fundering om de leergemeenschap tot leven te brengen, maar ook niet meer
dan dat. Er zijn veel kansen onbenut gebleven, om de eerste stappen te zetten om de
leeromgeving te ontwikkelen.
• Daarnaast is vanuit de stuurgroep een start gemaakt om te komen tot een strategische leergemeenschap, die met de uitkomsten van de (lerende) evaluatie verder
zal gaan. Daarbij speelt de vraag hoe verder te werken met de combinatie van de
uitkomsten uit het onderzoek van het consortium en de leerontwikkelingen vanuit de
CoP lerende werkomgeving
• Het tot stand brengen van een samenwerkingsnetwerk uit de vier regionale bijeenkomsten lukt nog wel, maar het doordringen tot de diepere lagen van de organisaties lijkt
niet echt tot stand gekomen. Dat gaat ook vanuit de traditionele projectaanpak ook
niet lukken. Het doel om de organisaties aan te leren om zelf de samenwerking ter hand
te nemen en te werken aan de drie niveaus van activiteiten vergt een specialistische
aanpak, die nu niet is toegepast. Met name de wisselwerking tussen het operationele
leren (praktijkuitwisseling) en het strategische leren (de gevolgen voor de ontwikkeling
van bestuur en beleid) heeft daarmee nog geen fundament gekregen.
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In feite lopen er nu twee leerlijnen. Eén vanuit het reviewteam gericht op het beïnvloeden
van het consortium, om haar werkzaamheden zoveel mogelijk te laten aanhaken bij de
ontwikkeling van een lerende werkomgeving. De tweede is gericht op het laten landen
van de uitkomsten van de evaluatie in een lerende werkomgeving, zodat het werkveld
aan de slag gaat met de uitkomsten van de evaluatie. Deze laatste leerlijn heeft nog geen
duidelijke structuur of procesdesign.
Dit vergt nu een ontwerp van een strategische leeromgeving. Die zal gaan functioneren
ook nadat het consortium haar werkzaamheden beëindigd en het rapport en de CoP
lerende werkomgeving heeft oplevert (fase 3). Dan gaat het om de uitkomsten van het
onderzoek naar het werkveld, de stuurgroep en opdrachtgever te communiceren. De vraag
is nu hoe die interactie er uit kan zien, hoe deze interactie als een leerproces functioneert
en op welke wijze dit ontwerp gefaciliteerd kan worden. En op welke wijze de ontwikkelingen rondom de CoP lerende werkomgeving daarin een rol kunnen spelen.
Om dit ontwerp ontwikkelen kunnen in principe drie verschillende modellen van aanpak
onderscheiden worden:
a De eenmalige leersessie voor strategieontwikkeling
b Leren als een nieuwe manier van besturen en werken
c Leren van de case watertoets voor strategieontwikkeling
Ieder van de modellen heeft een eigen kenmerken ontwikkelingstraject en kenmerkende
uitkomsten. En ieder van de benaderingen kent een eigen principe waarop de vormgeving
van het leerproces plaatsvindt. Kort een typering van de drie modellen:
a De eenmalige leersessie voor strategieontwikkeling
Het meest eenvoudige model benadert het leerproces als een kortstondige activiteit en
beperkt het sociaal leren in hoofdzaak tot één enkele sessie. Daarin wordt de oplevering
vanuit het consortium (rapport en CoP) besproken, geleerd van de monitor ervaringen en
gezamenlijk gezocht naar een implementatietraject. Daartoe wordt in deze sessie een
aanzet gegeven, waarbij het accent ligt op het uitspreken van taken en verantwoordelijkheden voor dit vervolg door de deelnemers aan de sessie. Er ontstaat geen langer lopende
leergemeenschap op zich, wel kunnen in het implementatietraject lerende activiteiten
worden aangezet. Het faciliteren richt zich op het uitwisselen van opinies, ervaringen en
het aanzetten tot vervolgactiviteiten en het nemen van verantwoordelijkheden. De inzet
van leermeesters is beperkt.
b Leren als een nieuwe manier van besturen en werken
Het meest fundamentele model grijpt de opdracht (om te komen tot een lerende evaluatie)
aan om een principieel model van een lerende omgeving te bewerkstellingen bij de participanten. De schok dat het anders moet vertaalt zich in een herbezinning op de normale
werkprocedures. Er wordt naast de CoP lerende werkomgeving een strategische evaluatie
community vorm gegeven en ondersteund om haar taken invulling te gaan geven. Het doel
is om de permanente uitwisseling van gegevens over de watertoets tussen strategie en
werkveld te ontwikkelen. En de organisaties te helpen hun eigen leerprocessen op gang te
brengen. Het evaluatie rapport is daarvoor een start, waarin voldoende aanknopingspunten
liggen. Nieuwe vormen van samenwerken worden ontwikkeld voor het zoeken naar
noodzakelijke verbindingen tussen het strategische en uitvoeringsniveau. De evaluerende
community zal inzetten op het formuleren van een watertoets strategie: de manier waarop
in de komende periode de watertoets in Nederland verder gebracht kan worden en de
werkrelatie tussen waterbelangen en de ruimtelijke praktijk een impuls kan krijgen. Het
faciliteren richt zich op het werkelijk bereiken van een inhoudelijk innovatieve aanpak, het
coachen van de leergemeenschap om de processen van leren en ontwikkeling te doorlopen
en op het stimuleren van procesuitkomsten in het werkdomein van de community. Duidelijk
zal een breuk met de traditionele bestuurskeuze-aanpak aan de orde gesteld moeten
worden om een multi level leerarchitectuur tot ontwikkeling te laten komen. De inzet van
leermeesters is noodzakelijk, geen traditionele consultancy maar gericht op het faciliteren
van processen van continu leren.
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c Leren van de Businesscase watertoets voor strategieontwikkeling
Een pragmatische benadering bestaat eruit om de ontstane fundamenten voor een
lerende omgeving van de evaluatie watertoets aan te grijpen en daarmee stap voor stap
de lerende omgeving verder te laten groeien. Door steeds een volgende leervraag te
formuleren vanuit een centraal probleem uit de evaluatie (bijvoorbeeld de ontwikkelingen
in het juridische en wetgevende kader en de rol die de watertoets als instrument daarin
nog moet spelen) ontstaat een reeks leermomenten in de richting van een meer complete
leerstructuur. Steeds wordt gekoppeld tussen de gevonden evaluatieresultaten uit het
rapport, de CoP lerende werkomgeving en de wens/noodzaak vanuit stuurgroep en
opdrachtgever met de uitkomsten leer-stappen te gaan ondernemen. De uitbouw naar
een complete lerende omgeving gebeurt dan geleidelijk aan en vanuit de praktijk, die
laat zien dat er werkelijk een noodzakelijke prioriteit of aanleiding voor is. Het faciliteren
richt zich op het organiseren van een kader voor lerende informatie-uitwisseling, het stimuleren van de interactie tussen de betrokkenen en het bereiken van een ambitieniveau
waarin het leerproces zich kan manifesteren (bijvoorbeeld in de regelgeving). Maar ook
het tonen van de meerwaarde van kleine leerstappen in de formulering van bestuur en
beleid zal aandacht moeten krijgen. De leermeesters hebben een belangrijke rol in het
ontwikkelen en begeleiden van de leermomenten, die moeten uitgroeien tot een besef,
dat een leeromgeving de oplossing is om in de nieuwe dynamiek de waterbelangen te
kunnen behartigen.
Uit de modellen kan (bijna ouderwets) gekozen worden. Of er kan een leersessie aan
worden besteed om te onderzoeken welke optie het beste aansluit bij de ambities en
verwachtingen van de deelnemers aan de leerprocesbenadering. Daarmee kan een eerste
stap vanuit het fundament richting leeromgeving gezet worden.
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Bijlage 4
Watertoets en de Lerende omgeving - Hoe nu verder – 18 november 2011
Het memo “Watertoets en de Lerende omgeving. Hoe nu verder” van Paul Kersten en Marc
Coenders vormt het vertrekpunt van de workshop. Hierin introduceren zij drie opties /
ambitieniveaus van lerende omgevingen:
Optie 1: de eenmalige leersessie voor strategieontwikkeling
Optie 2: Leren als een nieuwe manier van besturen en werken
Optie 3: Leren van de case watertoets voor strategieontwikkeling
Voor deze opties is in de workshop een SWOT-analyse uitgevoerd. Zie hiervoor verderop in
deze bijlage.
Context in grote Lijnen (Garmt Arbouw)
• Fase 3
• Fase 3 in zijn omgeving
• Wat is de watertoets nou eigenlijk?
Fase 3
Fase 3 omvat de reflectie op de resultaten van de evaluatie: wat doen we met de gegevens
die zijn opgeleverd? In het eerdere plan van aanpak voor de evaluatie is sprake van een
nieuwe visie op het instrument en het opstellen van een actieprogramma: wat betreft
Garmt moet je dit niet te rigide opvatten en staat de reflectie centraal. Het trekkerschap
blijft bij DG Ruimte en Water. Specifieke relevante onderwerpen kunnen worden opgepakt
binnen het Deltaprogramma.
Fase 3 in zijn omgeving
De evaluatie van de watertoets is een actie uit het Nationaal Waterplan. De uitvoeringspraktijk in het land is sterk betrokken bij de evaluatie. Je moet er dus op letten dat je beide
bedient.
In de landelijke politiek spelen enkele politiek urgente programma’s die mogelijk kunnen
ingrijpen op de watertoets:
• Programma Eenvoudig Beter: herziening omgevingsrecht, gericht op vermindering
regeldruk, “koppen snellen” (alleen Europese verplichtingen blijven overeind) en het
bestemmingsplan wordt vervangen door een andere planfiguur. In deze context zou
de watertoets (lees: de huidige verplichtingen in het Bro) zo maar kunnen worden
afgeschaft.
• Deltaprogramma: kan ook erg sturend werken t.a.v. watertoets en invulling daarvan
(Deltacommissaris: ”Watertoets besteedt onvoldoende aandacht aan veiligheid”). DP/
DC zou op hoog niveau opeens iets geregeld kunnen hebben.
• Mogelijk het nieuwe Bestuursakkoord Water, maar hier staat Garmt iets verder vanaf.
• Bezuinigingen: beperkte ruimte om dingen door te ontwikkelen. Vraag: hoe kun je
vernieuwing verkopen?
Ter herinnering: de vorige evaluatie watertoets leverde 6 aanbevelingen op. Naast het
opzetten van een communicatieprogramma, is op slechts één daarvan ( juridische versterking) uitvoerig ingegaan. De andere 4 aanbevelingen zijn blijven liggen. “Wie het hardst
schreeuwt krijgt z’n gelijk.” Overigens heeft de juridische versterking het niet gehaald.
Wat is de watertoets nou eigenlijk?
Zie hiervoor het kwadrantenschema uit de koepelnotitie. Wees je bewust van de invulling
die iemand voor zich aan het begrip “watertoets” geeft. Het schema kan helpen bij de
structurering van fase 3.
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Reflectie Paul Kersten
De overheid is blijven hangen in strategische beleidsvorming gekenmerkt door:
• Strategische plannen en programma’s
• Lineair proces
• Strategie krijgt inhoud door de dingen die je doet.
Maar: gaandeweg het (lineair gedachte) traject komen er dingen langs die interfereren
met het oorspronkelijke plan en het complexer maken. Oplossingen worden daardoor ook
complexer en anders dan eerst gedacht. Het blijven denken volgens lineaire beleidsprocessen werkt in deze context innovatieremmend.
Vertaling verkenning leeromgeving in een “pitch”
In twee groepen is getracht de lerende omgeving watertoets samen te vatten in een
“elevator pitch”. Zie voor de resultaten bijlage 2.
• Kernboodschap (pitch)
• Propositie (in het kort, wat je wilt bereiken)
• Aanvalsplan (wat moet je doen – top 3)
• Aktiestappen
Reflectie op de 3 opties voor leeromgeving watertoets
Albert Elshof
De watertoets is een werkwijze die thuishoort in de regio’s. Nut en noodzaak van deze
werkwijze moeten worden hard gemaakt bij lagere overheden. Belangrijkste argumenten
zijn dan: kosten lager, kwaliteit hoger. De werkwijze moet praktisch zijn: gebruik wel
wetenschappelijke principes, maar pas het gewoon toe. Houd het ook uit de juridische
hoek.
Optie 1 is het makkelijkst, maar bloedt dood. Optie 2 en 3 zijn heel goed te gebruiken en
moet je beide doen. Optie 3 is voor het “peloton”, de fundamentele aanpak van optie 2
voor de koplopers.
Wat hem aansprak in de pitches was de slogan “van watertoets naar stroomversnelling”
en het kostenaspect.
Corné Nijburg
• Slechts een deel van de leervragen, die op de regionale bijeenkomsten naar boven
kwamen, had daadwerkelijk betrekking op het vertrekpunt van de evaluatie (“locatiekeuze”). Veel vragen hadden betrekking op andere, concretere planstadia.
• Met leergemeenschappen aansluiten bij wat er al loopt (zoals Actieprogramma,
Evaluatie watertoets, Water Governance Centre)
Garmt Arbouw
Denkbaar is dat leergemeenschappen optie 1 de opstap vormen voor leergemeenschappen optie 3, wat vervolgens de basis kan leggen voor optie 2. Het hoeft dus niet zozeer de
vraag te zijn welke optie we kiezen, als wel hoe we de verschillende opties slim kunnen
combineren, gericht op maximale effectiviteit.
Slotbeschouwing: hoe nu verder?
Er ligt nu veel materiaal in de vorm van rapporten en verslagen van consortium en
reflectieteam. Wat ga je met de uitkomsten doen in het licht van de resultaten van deze
bijeenkomst? Een en ander zal in een beleidsbrief/oplegnotitie moeten landen.
Kern is dat er twee sporen zijn. Enerzijds: de watertoets is een werkwijze die thuishoort
in de regio’s. Anderzijds: er ligt een Haagse evaluatievraag. Klassieke evaluatiedenkers
moeten ook bediend worden en er zal Haags draagvlak/kader moeten zijn om te
handelen. Het is daarom een hybride project, hiermee moeten we ook rekening houden in
fase 3.
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Inherent aan dit hybride karakter is de spanning tussen evaluatie als een aan te besteden
project en lerende evaluatie als continu proces. Er kan meer gebeuren als je de evaluatie
oppakt als een proces in plaats van een project. Een proces past echter lastig in de rijksaanbestedingsprocedures.
SWOT-analyse opties 1, 2 en 3 voor leeromgeving Watertoets
Zie voor een beschrijving van de drie opties de notitie “Watertoets en de Lerende
omgeving. Hoe nu verder.” van Paul Kersten en Marc Coenders.
Optie 1: de eenmalige leersessie voor strategieontwikkeling
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Sterk

Zwak

•	Past bij het begin van de bewustwording
van de meerwaarde van een lerende aanpak.
“Kussens opschudden”.
•	Low profile, inhoudelijk doelgericht, sluit aan
op regionale bijeenkomsten EWT
•	Bij elkaar brengen “Haags perspectief” en
uitvoerend niveau/landelijke praktijk
• Niet te veel nadenken, maar doen.

• “opdracht afgevinkt, klaar”
• Éénmalig. Wat beklijft?
• Inhoudelijk oppervlakkig
•	Laat mensen in de kou staan t.o.v. gewekte
verwachtingen (onvoldoende perspectief)
•	Werkvloerbenadering, dit is geen strategie
ontwikkeling

Kansen (gunstige omstandigheden)

Bedreiging (ongunstige omstandigheden)

•	Het huidige politieke tij in Den Haag
(“geen intellectueel gedoe”).
•	Veel mensen op uitvoerend niveau
(gemeenten, schappen) willen concrete
uitwisseling van informatie over meer
technische en operationele vraagstukken
•	Past goed bij rijksaanbestedings
procedures.

•	Deregulering en ontwikkelingen in het
omgevingsrecht; alleen bestaande dingen
verbeteren is niet toereikend.
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Optie 2: Leren als een nieuwe manier van besturen en werken
Sterk

Zwak

• Fundamenteel: systeeminnovatie
• Maakt het mogelijk grote stappen te zetten
zoals loslaten bestaande structuren en instrumenten.
• Een uitdaging die kan enthousiasmeren, een
wenkend perspectief
• Betrokkenheid gehele organisatie(kolom):
grootste en sterkste betrokkenheid

Dit krijg je niet zomaar voor elkaar, is een hele
grote stap.
• Sluit nauwelijks aan op regionale bijeenkomsten EWT:
• Bestuurlijk verhaal, ver van de werkvloer, gaat
niet over inhoud..
• Confronterende spiegel (belangrijk hoe je de
boodschap brengt.
• Consensus in het wereldbeeld nodig
• Dit kan alleen gaan werken als iemand die
hoog in de boom zit dit echt wil.
• Lijkt niet te differentiëren tussen de
verschillende inhoudelijke thema’s die bij de
watertoets aan de orde kunnen zijn.
• Lange adem is nodig.
• Onbeheersbaar

Kansen (gunstige omstandigheden)

Bedreiging (ongunstige omstandigheden)

•	Aanwezigheid van trendsettende bestuurders (type “Co Verdaas”).
•	“Hoe”-vragen uit regionale bijeenkomsten
van mensen, die hun hoofd stoten tegen
institutionele beperkingen.
•	Deregulering en ontwikkelingen in het
omgevingsrecht: organisaties moeten hun
positie en strategie opnieuw bepalen.

•	Systeemvernieuwing kan bedreigend zijn.
Mensen hebben het vaak niet door: “Doen we
het dan niet goed?”, verdedigende reactie.
• Het huidige politieke tij in Den Haag
•	Bestaande overheersende bestuurs- en
managementcultuur: draagvlak??
•	Druk om op korte termijn resultaten te
behalen: afbreukrisico.
•	Rijksaanbestedingsprocedures (past het
slecht in)

Optie 3: Leren van de case watertoets voor strategieontwikkeling
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Sterk

Zwak

•	Sluit aan bij de beleving van aanwezigen
regionale bijeenkomsten, pragmatisch.
•	Faciliteert de behoefte uit de uitvoeringspraktijk. Goede voorbeelden volgen.
•	Inhoudelijke diepgang en daaraan gekoppelde betrokkenheid.
•	Gaandeweg opbouwen en verdiepen strategische vraagstukken mogelijk (mobiliseren;
ingroeien naar optie 2)
•	Veilige omgeving binnen bestaande structuren.
•	Technisch/organisatorisch beheersbaar.

• Wordt dit gedragen in “Den Haag”?
• Je pakt niet echt door, het blijft bij incidenten,
•	Gaat uit van bestaande structuren en
instrumenten, blijft afhankelijk van externe
ontwikkelingen.
•	Verzandt snel in technische/juridische
discussie.
•	Er zijn enkelingen binnen de organisatie
+/- geïsoleerd mee bezig. Staat of valt met de
persoon.

Kansen (gunstige omstandigheden)

Bedreiging (ongunstige omstandigheden)

•	Uit regionale bijeenkomsten blijkt grote
behoefte om van elkaar te leren over concrete
onderwerpen ook t.a.v. strategieontwikkeling.
•	Belangstelling van goed ingevoerde,
strategische adviseurs (brugfunctie naar
bestuurders)

•	Deregulering en ontwikkelingen in het
omgevingsrecht: alleen bestaande dingen
verbeteren is niet toereikend.
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Pitch (groep Paul, Garmt, Saskia, Frans)
Pitch (de lift ontmoeting zin)
	Er is geëvalueerd en er zijn interessante resultaten die er toe leiden om op een nieuwe
wijze na te gaan denken over het op elkaar betrekken van ruimte en water en daarin te
gaan werken aan een nieuwe generatie smeermiddel voor waterbeleid: van Watertoets
naar Stroomversnelling.
Propositie (het korte verhaal wat je wilt bereiken)
• In de matrix (NB: zie koepelnotitie) voor ieder van de vier de kwadranten iets
uitwerken om daarmee veiligheid, kwaliteit en RO vorm te geven
• Planvorming versnellen: Elverding vertaald naar water in ruimtelijke planprocessen
• Operationele vraagstukken uit het veld belichten en oplossen.
Aanvalsplan (wat moet je doen top 3)
1. Nader spreken met de organisaties in de Landelijke Werkgroep Watertoets (LWW)
2. Uitwerken aanpak in de LWW, rekening houdend met beleid en dossiers
3. Aanjagen en smeren
Aktiestappen (hoe ga je het doen korte termijn)
(niet ingevuld)
Pitch (groep Corné, Marc, Hilde, Albert)
Pitch (de lift ontmoeting zin)
	We moeten adaptief zijn naar klimaat en naar de omgeving. Met een adaptieve aanpak
kun je sneller reageren omdat er gedurende de planvorming ruimte is voor verbeteringen. Dat bespaart kosten (tot 10% in het beheer) en vermindert de kwetsbaarheid.
Propositie (het korte verhaal wat je wilt bereiken)
	We streven een duurzame en veilige inrichting van Nederland na. Water is hiervoor
belangrijk. Daarom moeten water en R.O. beter op elkaar aansluiten. De oude plancyclus
is achterhaald. De omloopsnelheid van beleid en wetgeving is zo hoog, dat dit vraagt
om een adaptief plansysteem met meer samenwerking. Een geïnstrumentaliseerde
omgeving (procedurering en juridificering) werkt dus niet meer, want de omgeving
wordt complexer. Een lerende omgeving is het alternatief dat goedkoper en efficiënter
is. Samenwerken op het vlak van water en RO moet je niet reguleren, maar leren.
Aanvalsplan (wat moet je doen top 3)
1. Brug slaan naar Den Haag: voorvechters in stelling brengen voor “optie 2”: Hajer,
enkele dijkgraven, enkele gedeputeerden.
2. Innovatiegeld beschikbaar stellen binnen primaire processen, waaronder ook de voor
watertoetspraktijk
3. Maak gebruik van lopende programma’s
Aktiestappen (hoe ga je het doen korte termijn)
• Juristen mogen niet meedoen
• De “waterheraut” inzetten. Iemand die overal de deuren platloop met consequent
dezelfde boodschap.
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Colofon
De projectgroep Evaluatie watertoets voert de evaluatie uit voor de Landelijke Werkgroep
Watertoets. De Landelijke Werkgroep Watertoets werkt in opdracht van het Bestuurlijk
Koeloverleg (BKO). De Landelijke Werkgroep Watertoets heeft als onafhankelijk voorzitter
Jelte Bosma, werkzaam bij Waterschap Zuiderzeeland. De leden zijn, naast Wim Zeeman
van de Dienst Landelijk Gebied (namens het Ministerie van Economie, Landbouw &
Innovatie), alle leden van de Projectgroep Evaluatie Watertoets.
De projectgroep Evaluatie Watertoets is in haar werkzaamheden ondersteund door
een consortium van Grontmij Nederland B.V., Erasmus Universiteit Rotterdam en Nirov.
Daarnaast is voor methodologische ondersteuning de hulp ingeroepen van een zestal
experts die lid waren van een Reflectieteam.
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