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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In het Nationaal Waterplan geeft het Rijk aan de werking van de watertoets, conform 
de afspraak in het NBW-actueel, in 2010/2011 te willen evalueren. Het Rijk wil daarmee 
de kennis over de meest effectieve werking van de watertoets vergroten. De Landelijke 
Werkgroep Watertoets geeft invulling aan deze evaluatie. De evaluatie geeft enerzijds 
voeding aan een beleidsmatige discussie rond de watertoets, en biedt anderzijds het 
werkveld concrete aangrijpingspunten voor het verbeteren van de ‘watertoetspraktijk’ en 
inspiratie voor verder onderzoeken en leren in leergemeenschappen.

In opdracht van de Landelijke Werkgroep Watertoets heeft een consortium van Grontmij, 
Erasmus Universiteit Rotterdam en NIROV voorliggend rapport opgesteld. Dit rapport is 
een tussenproduct van de evaluatie en een bijlage bij de Koepelnotitie Evaluatie Water-
toets. 

1.2 Doel van dit rapport

In 2010 is, in de eerste fase van de evaluatie, bekeken welke hoofdvragen deze evaluatie 
zou moeten beantwoorden. Uit deze voorstudie kwam naar voren dat de watertoets 
vooral op inrichtingsniveau veel wordt toegepast. Over de toepassing op het meer strate-
gische niveau, waarbij onder meer locatiekeuzen worden gemaakt, is minder bekend. 

In 2011 is daarom, in de tweede fase van de evaluatie, bekeken hoe water in ruimtelijke 
plannen op strategisch niveau wordt meegenomen en welke rol de watertoets daarbij 
speelt. Er zijn daartoe twaalf casestudies uitgevoerd naar plannen op dit niveau, op basis 
van een in de eerste fase gemaakte voorselectie (Arcadis, 2010). In aanvulling daarop is, 
op verzoek van het Interreg IVb-programma SKINT 1, een extra case in het evaluatiepro-
gramma opgenomen. In totaal zijn dus dertien cases onderzocht. 

Dit rapport geeft de overkoepelende analyse over de resultaten van de dertien casestudies 
weer. De analyse is uitgevoerd in de periode tot 1 juli 2011 en geeft daarmee de stand van 
zaken in de cases op dat moment weer.

1.3 Werkwijze 

Het doel van de praktijkverkenning was meervoudig. De casestudies zijn erop gericht 
inzichten te genereren over de wijze waarop in de praktijk met wateraspecten wordt 
omgegaan en welke haken en ogen daaraan zitten. Oogmerk daarvan is om hierop met 
betrokkenen bij de case te reflecteren en daarvan te leren. Daarnaast vormen de casestu-
dies de basis voor regionale en landsbrede analyse van de rol van water in strategische 
ruimtelijke projecten, daaraan gerelateerd handelen en interactie en de betekenis van 
wettelijke en institutionele condities daarbij.

De dertien case rapportages zijn in een aantal stappen tot stand gekomen. Eerst is per 
case een dossierstudie uitgevoerd waarin op basis van de beschikbare documenten een 
eerste beeld van het project is gevormd. Vervolgens zijn interviews uitgevoerd met ver-
schillende betrokkenen. In de interviews zijn het verloop van het planproces en de resulta-
ten daarvan vanuit het gezichtspunt van de verschillende actoren in beeld gebracht. 

In een derde stap hebben de onderzoekers vervolgens op basis van de dossierstudie en 
de interviews het planproces gereconstrueerd, met name in relatie tot wateraspecten. 
Daarbij zijn dwarsverbanden gelegd en zijn mogelijke verklaringen gegeven voor het 
verloop van het planproces. 

1  Skills Integration and New Technologies. Deelnemende partner in dit Interreg-project in Nederland is het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
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Vervolgens heeft een reflectieworkshop met de betrokken actoren plaatsgevonden. In de 
workshop werd om te beginnen nagegaan in hoeverre de rapportage voor betrokkenen 
herkenbaar en verhelderend is. Het verloop van het beschreven proces is daarna gezamen-
lijk geanalyseerd. Daarbij kwam de vraag aan de orde wat van de case kan worden geleerd 
voor de toekomst en tot welke verdere onderzoeks- en leervragen de analyse aanleiding 
geeft. De resultaten van de reflectieworkshops zijn in de case rapportages verwerkt

Kanttekening is dat de reflectiebijeenkomsten moeilijk te plannen waren en te maken 
hadden met veel afzeggingen, ook op het laatste moment. Het aantal deelnemers 
bedroeg 2 tot 8, waarbij de projectleider en de medewerker van het waterschap de 
constanten waren.

Aan de hand van het in hoofdstuk 3 beschreven theoretisch kader is vervolgens een 
analyse uitgevoerd over de dertien cases. De resultaten hiervan zijn in dit rapport beschre-
ven.

1.4 Leeswijzer

Aan dit rapport liggen dertien cases ten grondslag. Dertien uiteenlopende, unieke 
verhalen over regionale ruimtelijke ontwikkelingsprocessen met hun wateraspecten en de 
wijze waarop die het plan beïnvloeden, en door het plan beïnvloed worden. Deze uniciteit 
heeft veel zeggingskracht en in de rapportage is daarom gestreefd deze goed tot uitdruk-
king te brengen middels voorbeelden.

Dit rapport start in hoofdstuk 2 met een introductie op de cases: wat waren de oor-
spronkelijk oogmerken van actoren en wat zien we in het voorjaar 2011 voor (tussen)
resultaat? Welke mechanismen spelen daarbij een rol, of hebben daarbij een rol gespeeld? 
In hoofdstuk 3 wordt het conceptuele kader geschetst dat is benut om de betreffende 
mechanismen te identificeren en om hun werking te verklaren. In de daaropvolgende 
hoofdstukken 4 tot en met 8 worden de geobserveerde mechanismen toegelicht. Er 
worden observaties gedaan en verklaringen gezocht, die worden ondersteund met voor-
beelden. In hoofdstuk 9 geven we een beschouwing op de resultaten in het licht van het 
doel van de evaluatie.

2 De cases: opgaven en resultaat

2.1 Inleiding

In de evaluatie zijn dertien cases in beschouwing genomen en beschreven in deelrap-
portages. Bewust is ervoor gekozen om uiteenlopende gebiedsontwikkelingen met een 
regionale betekenis in beschouwing te nemen en deze aan te vullen met casestudies 
naar provinciale plannen. Cases zijn geselecteerd met een spreiding over het land, met 
uiteenlopende problematiek en met betrokkenheid van een verscheidenheid aan partijen. 
Tabel 1 geeft een overzicht van de beschouwde cases.

Tabel 1 Overzicht cases
Gebiedsontwikkelingen Structuurvisies

Oude Willem, Drenthe-Friesland Streekplan Friesland

Woningbouw dorpen, Hoogeveen Omgevingsplan Flevoland

Noorderwelf, Zaanstad Structuurvisie Zuid-Holland

IJsseldelta-Zuid, Kampen Structuurvisie Noord-Brabant

Waalsprong, Nijmegen

Rijnenburg, Utrecht

Westflank, Haarlemmermeer

Waterdunen, Zeeland

Oostelijke Langstraat, Noord-Brabant

Al deze cases zijn unieke projecten met een geheel eigen opzet en doorlopen proces. In 
dit hoofdstuk geven we een korte indruk van de beschouwde cases door de voorlopige 
uitkomsten (voorjaar 2011) te beschrijven in het licht van de initiële opgaven en ambities 
van actoren. Eerst behandelen we de negen gebiedsontwikkelingen, vervolgens de vier 
provinciale structuurvisies.

2.2 Gebiedsontwikkelingen

Oude Willem, provincies Drenthe en Friesland
Opgaven De gebiedsontwikkeling Oude Willem gaat om natuurontwikkeling en herstel 
in een landbouwenclave binnen het Drents-Friese Wold. In de jaren negentig was beek-
herstel een belangrijke opgave. Vervolgens kwam de nadruk te liggen op het realiseren 
van de EHS. Met de voorlopige aanwijzing als Natura 2000-gebied in 2006 werden de 
natuuropgaven hard. Het duurzaam herstellen van het hydrologisch systeem in de Oude 
Willem en het omringende Drents-Friese Wold is voor natuurontwikkeling een bepalende 
randvoorwaarde. Daarnaast spelen, eveneens in de loop der tijd op verschillende 
manieren, andere belangen in het gebied, zoals die van de landbouw, drinkwaterwinning, 
cultuurhistorie en vooral ook economische belangen gerelateerd aan recreatie.

Resultaat voorjaar 2011 Eind jaren negentig zijn ingrepen in het watersysteem en een 
beekherstelproject voor de Vledder Aa uitgevoerd. Aan Drentse zijde is vervolgens een 
deel van de landbouwgrond aangekocht en ingericht als natuur in het kader van de EHS. 
Ter uitwerking van de bestuursovereenkomst Appelscha is het Friese deel van de Oude 
Willem opgenomen binnen de grens van het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold en 
Leggelderveld, terwijl de grens bij Appelscha werd verlegd om ruimte voor recreatieonder-
nemingen te maken. De gronden aan Friese zijde zijn vervolgens aangekocht.

Aan Drentse kant is nog niet alle grond aangekocht. Er wordt ook hier aan een bestuurs-
overeenkomst gewerkt die wellicht, net als aan Friese kant het proces kan versnellen. Ook 
wordt gewerkt aan het uitwerken van een inrichtingsplan waarbij de belangrijkste vraag 
is of de Oude Willemseweg met bebouwing behouden blijft.
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Woningbouw dorpen, Hoogeveen
Opgave Belangrijkste opgave voor de structuurvisie was richting geven aan de toekom-
stige ontwikkeling van Hoogeveen. Hoe en waar wordt in de toekomst in de gemeente 
Hoogeveen gewoond, gerecreëerd en gewerkt? En hoe wordt daarbij omgegaan met 
de stad, de dorpen en het buitengebied? Uit de structuurvisie Hoogeveen is het project 
Woningbouw dorpen voortgekomen. De opgave in dit project was om concreet te kiezen 
waar bij de dorpen wordt gebouwd, om te plannen te concretiseren en om uitvoering 
mogelijk te maken. Zowel de structuurvisie als het project Woningbouw dorpen is opgezet 
als interactief project met ruime mogelijkheden voor participatie.

Resultaat voorjaar 2011 In de structuurvisie Hoogeveen zijn richtinggevende keuzen 
gemaakt. Gekozen is voor inbreiding in de stad Hoogeveen en kleinschalige uitbreiding 
bij de tien dorpen rond Hoogeveen. Aan deze keuze lagen vooral maatschappelijke 
argumenten ten grondslag. In de structuurvisie zijn mogelijke uitbreidingslocaties van de 
dorpen weergegeven. De exacte locatie bij de dorpen is in het project Woningbouw dorpen 
bepaald in samenspraak met de bewoners. Zodra de uitbreidingslocatie is bepaald wordt 
een schetsontwerp voor de locatie gemaakt. Op basis daarvan wordt een bestemmingsplan 
opgesteld. Medio 2011 zijn er nog geen bestemmingsplannen opgesteld. Het gelijktijdig 
opgestelde waterplan geldt als waterparagraaf.

IJsseldelta-Zuid, Kampen
Opgave De inzet van het project IJsseldelta-Zuid is om een groot aantal ontwikkelingen 
in het gebied met elkaar te verknopen zodat een meerwaarde voor het gehele gebied 
ontstaat. Het gaat om de volgende ruimtelijke opgaven: waterveiligheid (aanleg van een 
bypass voor de IJssel), infrastructuur (aanleg van de Hanzelijn en opwaardering van de 
N50 en N307), natuurontwikkeling (ongeveer 300 hectare nieuwe natuur), versterking 
van de toeristisch-recreatieve infrastructuur (waaronder aanleg van een vaarverbinding 
IJssel-Veluwerandmeren), woningbouw (in totaal ongeveer 4.000 woningen), agrarische 
structuurversterking. 

Resultaat voorjaar 2011 In voorjaar 2011 is voor de bypass Kampen de planstudiefase (SNIP 
2a) uitgewerkt, voor het te nemen SNIP 3-besluit. Dit besluit wordt verwacht in september 
2011. De planstudie heeft geleid tot een breed gedragen voorkeursalternatief voor de inrich-
ting van de bypass en de hiervoor benodigde dijken en andere waterstaatswerken. In de 
planstudie heeft nauwe afstemming plaatsgevonden met andere programmaonderdelen 
uit de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid en Zomerbedverlaging Beneden IJssel. 

Noorderwelf, Zaanstad
Opgave Het programma Noorderwelf bestaat uit de ontwikkeling van woningen en groen 
in de gemeente Zaanstad, tussen Krommenie en Assendelft. Het programma omvat de 
deelprogramma’s Saendelft, poort Clam Dyke en Assendelft. De initiële opgave bij Saendelft 
is de realisering van 5.000 woningen in het kader van de VINEX (1992) met de daarbij 
horende voorzieningen. De woningbouwopgave is naderhand uitgebreid (VINAC, 1997) 
met nog eens 1.500 woningen. Later is ook de Omzoom toegevoegd als onderdeel van het 
Strategisch Groenproject van IJ tot Z.

Resultaat voorjaar 2011 VINEX Saendelft is geëvolueerd tot de gebiedsontwikkeling 
Noorderwelf. De initiële opgave – de VINEX-wijken Waterrijk en Parkrijk – is gerealiseerd. De 
VINAC-opgave (de wijk Kreekrijk) is in voorbereiding, waarbij het waterschap, in tegenstel-
ling tot de eerder aangelegde wijken, actief meedenkt in de planontwikkeling. Het oude 
stationsgebied van Assendelft is verplaatst en herontwikkeld (poort Clam Dycke). Aan de 
zuid- en westzijde ligt er een plan voor de ontwikkeling van recreatiegebied, natuur en 
waterberging: de Omzoom.

Waalsprong, Nijmegen
Opgave De woningbouwlocatie Waalsprong vindt haar oorspong in afspraken tussen 
de gemeente Nijmegen, de provincie Gelderland en het Rijk in het kader van de VINEX. 
Hierin was reeds de uitbreidingsrichting voor Nijmegen aangegeven. De ambitie voor de 
Waalsprong was het realiseren van een nieuw stadsdeel voor Nijmegen aan de noordzijde 
van de Waal met ruimte voor 12.000 woningen tot 2026. Onderdeel van de opgave was 
het realiseren van een nieuw centrumgebied met wonen, winkels en kantoren. Al vroeg in 
de planvorming bestond daarbij de ambitie om een zelfstandig en zelfvoorzienend water-
systeem te realiseren. 

Resultaat voorjaar 2011 Delen van het project zijn aangelegd of in uitvoering. Het gebied 
wordt ingericht volgens het oorspronkelijk ontworpen watersysteem. Gaandeweg het 
proces is het watersysteem verfijnd (door herziening MER 2003) en zijn nadere afspraken 
gemaakt tussen partijen (Waterhuishoudkundig Inrichtingsplan Waalsprong, 2009). Door 
de interventie van het Rijk in het kader van de PKB Ruimte voor de rivier (2006) zijn de 
plannen aangepast. Dit heeft geleid tot het terugleggen van de dijk, een nevengeul, een 
tweede stadsbrug en een verschuiving van deelgebieden binnen het stedenbouwkundig 
plan. 

Rijnenburg, Utrecht
Opgave De reden dat Rijnenburg als ontwikkellocatie werd aangewezen was de grote vraag 
naar woningen in de regio Utrecht. Na Leidsche Rijn was dit een grote gebiedsontwikkeling 
om aan de woningvraag te kunnen voldoen. De exacte opgave voor Rijnenburg was lange 
tijd onduidelijk, omdat discussie bestond over de inrichting van het gebied: open laten met 
relatief weinig woningen zodat een overloopzone naar het Groene Hart ontstaat, of juist 
zoveel mogelijk bouwen, om overige gebieden te sparen. Uiteindelijk is, als compromis 
tussen verschillende visies, de opgave gesteld om 7.000 woningen te bouwen in een groen-
blauwe setting.

Resultaat voorjaar 2011 Na vaststelling van de structuurvisie in februari 2010 is de 
gemeente gestart met het opstellen van het Werkboek 1.1. Hierin zijn minder duurzaam-
heids- en klimaatbestendigheidsambities opgenomen dan in de structuurvisie, ten behoeve 
van de haalbaarheid van het plan. Op dit moment wordt nagegaan hoe de verschillende 
partijen (gemeente, provincie, waterschap en marktpartijen) tegenover dit werkboek staan. 
Op basis daarvan wordt de verdere koers bepaald.

Westflank Haarlemmermeer
Opgave Westflank Haarlemmermeer is een woningbouwlocatie ten westen van Hoofddorp 
en Nieuw Vennep, voortgekomen uit het Urgentieprogramma Randstad (2007). De opgave 
voor de Westflank was om op een oppervlakte van 1.200 hectare een internationaal vesti-
gingsklimaat met 10.000 woningen te realiseren in een groen-blauw raamwerk. Daarnaast 
bestond de opgave om 1.000.000 m3 piekberging te realiseren. Het Rijk stelde Nota Ruimte-
budget beschikbaar voor het realiseren van een ‘klimaatbestendige inrichting’.

Resultaat voorjaar 2011 In 2010 is de businesscase gesloten waarin een plan is verwoord en 
afspraken zijn gemaakt over de uitvoering ervan. Klimaatbestendigheid is in het ontwerp 
verwerkt, maar is qua ambitieniveau een groot discussiepunt tussen partijen geworden; 
de financiering ervan is nog niet opgelost. Sinds begin 2011 ligt het project stil omdat een 
keuze over het tracé voor de 380-kV-leiding wordt afgewacht. Nu bekend is geworden dat 
deze leiding door de Westflank zal lopen, ligt het project stil: de partijen zijn de te nemen 
vervolgstappen aan het overwegen.
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Het peilbeleid voor het veenweidegebied blijft gericht op de huidige functies, waaronder 
landbouw, al kan daar op basis van vrijwilligheid wijziging in optreden. Voor woningbouw 
zijn indicatief aantallen en uitbreidingsrichtingen weergegeven, ook zijn stedelijke bunde-
lingsgebieden aangewezen.

Omgevingsplan Flevoland
Opgave De initiële opgaven van het Omgevingsplan Flevoland 2006 (OPF) was de samen-
bundeling van de vier wettelijke plannen op provinciaal niveau: Streekplan, Milieubeleids-
plan, Waterhuishoudingsplan en Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan. Door de vier plannen 
in één integraal plan samen te voegen, zijn de hoofdlijnen van het beleid van de provincie 
Flevoland compact en is de samenhang tussen de diverse beleidsterreinen gewaarborgd 
voor de periode 2006-2015, met een doorkijk naar 2030.

Resultaten voorjaar 2011 Het OPF is door PS vastgesteld op 2 november 2006. Sindsdien 
wordt aan de uitvoering van de speerpuntgebieden gewerkt. Voor de uitwerking van 
het OPF is de lagenbenadering is toegepast. Water kan deels worden gezien als een 
mede-ordenend principe in het OPF. Er zijn alleen locatiekeuzes gemaakt voor grond-
waterbeschermingsgebieden. Voor overige aspecten, zoals waterbergingslocaties en 
vrijwaringszones van primaire keringen, is sprake van een richtinggevende keuze die op 
lokaal niveau verder uitgewerkt moeten worden. In 2009 is het waterdeel van het OPF 
partieel herzien en door PS vastgesteld.

Structuurvisie Zuid-Holland
Opgave Het doel van de provincie was het opstellen van één Structuurvisie en verorde-
ning ter vervanging van de vier bestaande streekplannen. Uitgangspunt hierbij was dat 
deze samenvoeging een voortzetting van het voorgaande beleid zou zijn, aangepast aan 
de nieuwe provinciale rol en aangevuld met nieuw (sectoraal) beleid en nieuwe afspraken. 
Ook ten aanzien van de waterthema’s is deze strategie gehanteerd. Datgene wat al goed 
geregeld was, stond niet ter discussie; het is hoogstens op een paar punten geactuali-
seerd. Voorbeelden hiervan zijn wateroverlast, waterveiligheid en daling van de veenge-
bieden. Nieuwe thema’s die in deze structuurvisie (meer) aandacht hebben gekregen, zijn 
de verziltingsproblematiek, de zoetwatervoorziening en klimaatbestendigheid. 

Resultaat voorjaar 2011 In algemene zin kan worden gesteld dat water een mede-orde-
nend principe is geweest vanuit de lagenbenadering. Veel waterthema’s waren in eerdere 
streekplannen al geborgd, zoals de waterbergingsgebieden of de waterveiligheid (Zwakke 
Schakels). In de nieuwe structuurvisie zijn deze thema’s geactualiseerd. De nieuwe 
thema’s binnen het waterbeheer zijn voor de verschillende gebiedstypen (landbouw, 
veengebieden, kust, stad) waar mogelijk op hoofdlijnen uitgewerkt. Veel van deze onder-
werpen kennen ook nog een beleids- en onderzoeksagenda en zullen via de jaarlijkse 
partiële herzieningen op termijn in samenwerking met de andere gebiedspartijen en 
maatschappelijke organisaties verder uitgewerkt worden.

Structuurvisie Noord-Brabant
Opgave Het doel van de provincie was het opstellen van een structuurvisie waarin 
enerzijds recente plannen en afspraken werden geconsolideerd en anderzijds op een 
aantal punten, waaronder klimaatbestendigheid, het beleid nader worden uitgewerkt en 
bijgesteld. Waar mogelijk zou bovendien deregulering moeten worden gerealiseerd. 

Resultaat voorjaar 2011 De Structuurvisie RO is vastgesteld en in werking getreden. 
De provincie heeft bij de Structuurvisie RO ingestoken op ontwikkelingsgericht beleid, 
waarbij de provincie alleen beleid maakt voor provinciale belangen. Onderwerpen die in 
het vroegere streekplan wel aan de orde kwamen en waarvoor provinciaal beleid werd 
gevoerd, komen in de Structuurvisie RO niet meer terug. Een uitgevoerde klimaatstudie 
heeft onder meer geleid tot het voornemen ruimere groen-blauwe zones rondom beken 
en kreken te realiseren dan in het kader van eerdere plannen voor beek- en kreekherstel 
was voorzien.

Oostelijke Langstraat, Noord-Brabant
Opgave Aan de Gebiedsversterking Oostelijk Langstraat ligt niet één centrale opgave 
ten grondslag. In het gebied speelde zowel de problematiek van wateroverlast vanuit de 
Dommel en de Aa, de verkeersproblematiek van de Oostelijke Langstraat (A59) als ontwik-
keling van natuur en landbouwfuncties in het buitengebied. Deze opgaven in de regio, 
die op verschillende momenten zijn ontstaan, zijn in eerste instantie tot afzonderlijke 
projecten uitgegroeid. Deze namen toe in schaal, waardoor overlap tussen de afzonder-
lijke projecten ging ontstaan. Bestuurlijk ontstond de wens om deze overlap te vertalen 
in meerwaardekoppelingen tussen de projecten. Op dat moment is een overkoepelende 
stuurgroep ingesteld.

Resultaat voorjaar 2011 Er is een samenhangend beeld van de integrale aanpak en de 
realisatie van de zes deelgebieden voor de Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat. 
Eind 2010 is de provincie met inmiddels negentien partners tot uitgewerkte bestuurlijke 
afspraken gekomen. Realisatie van HoWaBo (hoogwaterbescherming Den Bosch) maakt 
hiervan onderdeel uit, maar kan vooralsnog ook als zelfstandig project worden doorgezet.

Waterdunen, Sluis 
Opgave De initiële opgave bij Waterdunen is dat een Zwakke Schakel in de kust – op die 
plaats – moet worden versterkt, waarbij kansen op gebied van ruimtelijke kwaliteit waar 
mogelijk worden meegekoppeld. Daarnaast zoeken andere wensen in westelijk Zeeuws-
Vlaanderen een condensatiepunt. De regio Zeeuws-Vlaanderen heeft behoefte aan meer 
werkgelegenheid en zoekt deze in kwaliteitsverbetering en seizoensverlenging van de 
recreatie. Door de keuze voor binnendijkse versterking van de zwakke schakel wordt recre-
atieterrein Napoleon Hoeve betrokken. Zeeuws Landschap wil langs de Westerschelde 
extra fourageer-, rust- en broedgebied voor vogels ontwikkelen. 

Resultaat voorjaar 2011 Er ligt een plan voor integrale gebiedsontwikkeling, waarbij de 
versterking van de Zwakke Schakel met een breed duingebied wordt gecombineerd met 
250 hectare aan te leggen schorren- en slikkengebied met gecontroleerde getijdenwer-
king. Voor dit gebied is met het Rijk afgesproken dat het mede bijdraagt aan de herste-
lopgave voor het Natura2000-gebied Westerschelde. Dit natuur- en recreatiegebied is 
decor voor een duincamping, 400 recreatiewoningen en een hotel. Er ligt een vastgesteld 
provinciaal inpassingsplan. Een onteigeningsplan voor de verwerving van de gronden voor 
Waterdunen ligt ter inzage. Waterschap Scheldestromen is reeds gestart met de verster-
king van de Zwakke Schakel West Zeeuws-Vlaanderen, waarvan het inlaatwerk voor zout 
water in Waterdunen onderdeel uitmaakt. 

2.3 Structuurvisies

Streekplan Fryslân
Opgave Hoofddoel van het streekplan Fryslân is het bieden van ontwikkelmogelijkheden 
voor wonen en werken, natuur, recreatie en toerisme en de landbouw. Voor water zijn 
het vinden van ruimte voor retentiegebieden, het uitbreiden van de boezem en het 
realiseren van calamiteitenpolder om wateroverlast te voorkomen belangrijke opgaven 
in het streekplan. Ook was het vinden van een locatie voor een nieuw boezemgemaal een 
opgave. Vanuit het Rijk en het Wetterskip is gevraagd in het streekplan reserveringszones 
voor primaire waterkeringen aan te wijzen. Bodemdaling in het veenweidegebied wordt 
gesignaleerd aan het begin van het planproces. 

Resultaat voorjaar 2011 In het streekplan Fryslân is er met betrekking tot wateroverlast 
voor gekozen om retentiegebieden (in de boezem) in principe met natuur te combineren. 
Exacte locaties worden werkenderweg ingevuld. Na berekeningen blijken calamitei-
tenpolders niet nodig. De locatiekeuze voor een nieuw boezemgemaal is niet in het 
streekplan gemaakt, wel is een zoekgebied voor extra gemaalcapaciteit aangewezen. 
Voor dijkversterking zijn reserveringszones opgenomen waar beperkingen van kracht zijn 
met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling. Voor de kustplaatsen zijn ook al precieze 
reserveringszones opgenomen, voor de andere dijken zijn de precieze reserveringszones 
na vaststelling van het streekplan berekend.
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3 Conceptueel kader

3.1 Inleiding

De centrale vraag in de casestudies is hoe er in het kader van de betreffende ruimtelijke 
planprocessen met wateraspecten en -vraagstukken wordt omgegaan. Welke processen 
en mechanismen spelen daarbij? Vervolgens is de vraag aan de orde welke processen en 
mechanismen in meerdere cases spelen en hoe en wat van de cases geleerd kan worden 
voor andere ruimtelijke planprocessen.

Om een dergelijke analyse te kunnen maken, is behalve een beschrijving ook een (poging 
tot) verklaring nodig. Op basis daarvan kan immers worden geleerd en nagedacht over 
mogelijkheden tot verandering en verbetering. Hiertoe is een theoretische bril nodig die 
helpt de processen en mechanismen te onderkennen (waar en hoe moeten we kijken en 
interpreteren?), zonder dat de waarneming al te zeer door inhoudelijke verwachtingen 
wordt gestuurd (want dat zou het opmerken van onverwachte mechanismen en creatieve 
innovaties kunnen belemmeren). 

Daarom ontwikkelen we hier in kort bestek een conceptueel kader waarin de dynamica 
van gedrag en interactie centraal staan en waarbij het gaat om het in beeld brengen en 
verklaren van gedrag van en interactie tussen actoren en van de effecten daarvan op wat 
er – in dit geval – met wateraspecten en -vraagstukken gebeurt.

3.2 Theoretisch kader

We bouwen het theoretisch kader in een aantal stappen op.

1 Om te beginnen veronderstellen we dat de bij een ruimtelijk planproces betrokken 
actoren elk hun eigen visies en belangen hebben. Dat zal mede hun gedrag en 
opstelling in interactie met anderen bepalen. Voor een adequate beschrijving en 
verklaring van de processen rond wateraspecten is het daarom nodig een valide beeld 
te vormen van wie betrokken en belanghebbende actoren zijn, wat hun belangen en 
hun manieren van denken en handelen zijn, en hoe hun opstelling en gedrag daaraan 
gerelateerd is. In de caserapportages is dat in de hoofdstukken 3 beschreven. Hierbij 
moet bedacht worden dat het verhelderend kan zijn bij verschillende actoren verschil-
lende subgroepen te onderscheiden. Zo kan bijvoorbeeld het ambtelijk apparaat 
van een waterschap een andere insteek hebben dat het waterschapsbestuur, of de 
provinciale afdeling Water een andere dan de afdeling RO.

2 (Sub)actoren zijn in interactie met elkaar. Deels worden daarbij bewuste strategieën 
gehanteerd, anderzijds zijn institutionele structuren, procedures en gegroeide 
patronen mede bepalend voor wie elkaar tegenkomen en hoe de interactie verloopt. 
Beide componenten moeten in beeld worden gebracht om de dynamica van de 
betreffende ruimtelijke planprocessen en de aandacht voor ‘water’ daarin te kunnen 
begrijpen. 

3 In de interactieprocessen nemen actoren hun eigen en elkaars gedrag waar en 
interpreteren dat. Mede op grond van die interpretaties kunnen zij hun eigen gedrag 
bewust of onbewust bijstellen. Daarbij kunnen ook hun percepties, verwachtingen en 
strategieën veranderen (reframing). In de caserapportages gaan we daarom na welke 
beelden en verwachtingen van actoren in de interactie worden versterkt en waar 
nieuwe koppelingen en interpretaties of herdefinities tot stand komen. Wat zijn de 
condities die daarbij bevorderend of remmend werken? Daarbij kan het gaan om de 
institutionele context, formele procedures, gehanteerde strategieën, ingezette instru-
menten, aard en omvang van belangen- of perceptieverschillen, historisch gegroeide 
verhoudingen, individuele kenmerken, enzovoort. 
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4 Wat er uiteindelijk met de beschouwde wateraspecten gebeurt, is de resultante 
van deze processen. We nemen dus aan dat deze niet door een actor wordt bepaald 
(al kunnen machtsposities en bevoegdheden natuurlijk wel met zich meebrengen 
dat de ene actor meer bepaalt dan de andere), maar door de wisselwerking, uitruil, 
betekenistoekenning die in (al dan niet geplande of voorgeschreven) interactie tussen 
de actoren tot stand komt.

5 De verklaringen die op grond van deze benadering in de cases worden gevonden 
bieden aanknopingspunten om te leren en te redeneren over wat er in (andere) ruim-
telijke planprocessen kan spelen en hoe daar anders mee kan worden omgegaan. Is 
het bijvoorbeeld op basis van de analyse voor de hand liggend om aan institutionele 
procedures te sleutelen of om te zoeken naar strategieën die tot informele interactie 
of tot reframing van visies kunnen leiden? In die keuze zit uiteraard ook een politiek-
normatief element.  
De meerwaarde van deze evaluatie kan echter zijn dat op dit punt ook analytische 
inzichten worden toegevoegd. 

6 Die inzichten kunnen door de onderzoekers worden geformuleerd, maar ook mede 
door betrokkenen die van de casestudies en onze overkoepelende rapportage ken-
nisnemen. In die zin zijn de reflectiebijeenkomsten, de regionale workshops en de 
te vormen communities of practice dan ook een logisch sluitstuk van deze lerende 
evaluatie die tot verbetering van praktijken van betrokkenen en van verbetering van 
hun wisselwerking in interactie bij te dragen, door meer inzicht in de insteek van 
andere actoren en de dynamica van de processen in het netwerk van betrokkenen. 

3.3 Interacties en mechanismen

De interactieprocessen tussen actoren spelen zich niet in een vacuüm af, maar worden 
beïnvloed door verschillende condities, die soms ook zelf weer in en door die interactie-
processen worden beïnvloed. In aansluiting op het model dat in fase 1 van de Evaluatie 
Watertoets is geïntroduceerd onderscheiden we een aantal types condities die van belang 
zijn.

Maatschappelijke context
Om te beginnen zijn er maatschappelijke trends voor de inhoudelijke problematiek 
(bijvoorbeeld toenemende aandacht voor de klimaatproblematiek) of voor de rol van de 
overheid (regulering, deregulering, financiering). Dergelijke ontwikkelingen zijn recht-
streeks of via landelijke institutionele kaders van invloed op actoren die op regionaal of 
lokaal niveau met ruimtelijke planprocessen bezig zijn. Omgekeerd hebben deze actoren 
beperkt invloed op bedoelde ontwikkelingen. In hoofdstuk 4 gaan we op enkele van deze 
ontwikkelingen in en op de implicaties daarvan voor het handelen op lokaal en regionaal 
niveau, met name in relatie tot watergerelateerde issues.

Opgaven en ambities
Onder invloed van maatschappelijke trends en landelijk beleid, maar ook onder invloed 
van lokale en regionale inzichten en ambities wordt – meer of minder eenduidig – de 
agenda voor ruimtelijke planprocessen gedefinieerd. Hoewel een dergelijke agenda vaak 
in de loop van het proces aan verandering onderhevig is (zie casestudies), bepaalt deze 
wel mede het gedrag van en de interactie tussen actoren en de resultaten daarvan. Het 
ene planproces is het andere niet, ook al zijn er voor een belangrijk deel dezelfde actoren 
bij betrokken. In hoofdstuk 5 behandelen we een aantal mechanismen die we observeer-
den rondom wateraspecten die gerelateerd zijn (of lijken) aan de specifieke inhoud van de 
opgave en de ambities (de wat-vraag).

Financiën en andere instrumenten
Een derde context die mede het gedrag en de interactie stuurt, betreft de beschikbare 
middelen om RO-processen vorm te geven en plannen te sturen en te realiseren. Beschik-
bare financiën en de voorwaarden en procedures voor toewijzing of benutting daarvan, 
blijken daarbij in veel cases een belangrijke rol te spelen. Maar ook de formele verdeling 
van taken en bevoegdheden en juridisiche instrumenten is van belang. Primair hieraan 
gerelateerde mechanismen bespreken we in hoofdstuk 6.

Institutionele context en communicatiepatronen
Ten vierde wordt de interactie niet alleen door bewuste keuzes van actoren, door inhoud 
of beschikbare instrumenten bepaald, of door toeval, maar ook door bestaande, in 
meerdere of mindere mate geïnstitutionaliseerde, overlegkaders, afstemmingspatronen, 
consultatieprocedures en dergelijke. Voorschriften rondom de watertoets maken hier 
deel van uit, maar ook tal van andere wettelijke of gegroeide overlegpatronen. Zij bepalen 
mede wie met wie overlegt, wanneer en deels waarover. Ook de status en betekenis van 
de uitkomsten worden mede door deze institutionele condities bepaald. In hoofdstuk 
7 gaan we in op een aantal mechanismen die in deze condities hun oorsprong of 
dominante werking vinden.

Actorstrategieën
Al de besproken condities en contexten beïnvloeden actoren in hun visie, opstelling, 
handelen en interacties, maar zij bepalen deze geenszins volledig. Actoren hebben ook 
hun eigen belangen, geschiedenis en manier van kijken. Mede daarop gebaseerd ontwik-
kelen zij bewust en onbewust manieren van handelen: de actorstrategieën. Ook deze 
spelen een belangrijke rol in het verloop van ruimtelijke planprocessen en de resultaten 
daarvan. Bovendien kan en zal de interactie tussen actoren die mede op de wisselwerking 
tussen hun strategieën is gebaseerd op termijn de andere besproken condities kunnen 
beïnvloeden. In hoofdstuk 8 gaan we in op mechanismen die uit actorstrategieën voort-
komen, voor zover we die gerelateerd aan wateraspecten in onze case studies tegen zijn 
gekomen. 

De ordening van de mechanismen in de hoofdstukken 4 tot en met 8 is deels kunstmatig 
en dus ook per definitie enigermate aanvechtbaar. Geen enkel mechanisme hoort 
helemaal binnen het betreffende hoofdstuk. Niettemin helpt de gekozen indeling om 
ordening in de analyse aan te brengen. 

WAARIN Maatschappelijke context (hoofdstuk 4)

WAT
De inhoud van het plan, de opgaven 
en de ontwikkeling daarin
(hoofdstuk 5)

WIE
De actoren, hun belangen 
en hun opstelling
(hoofdstuk 7)

WAARMEE
Financiering en realise-
rend instrumentarium
(hoofdstuk 6)

HOE
Procesinstrumenten 
en Communicatie-
structuren
(hoofdstuk 8)
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4 Maatschappelijke context

4.1 Inleiding

De wijze waarop watervraagstukken in ruimtelijke planprocessen worden opgepakt, is 
niet los te zien van de maatschappelijke context. De grotere maatschappelijke verande-
ringen in denken en beleid hebben impact op de opgaven waarvoor spelers staan en de 
handelingsperspectieven van de spelers in gebieds- en planontwikkeling. De majeure 
veranderingen die in Nederland in de afgelopen twintig jaar plaatsvonden, de periode 
waarin de beschreven cases zich grotendeels hebben ontwikkeld, hebben vaak herkenbare 
effecten gehad op de besproken projecten. 

In een tijdbestek van twintig jaar is veel veranderd in wet- en regelgeving, beleid, maat-
schappelijke urgenties, opvattingen en de inrichting en het handelen van organisaties. In 
dit hoofdstuk worden daarom belangrijke ontwikkelingen in de maatschappelijke context 
gemarkeerd. Enerzijds betreft dit de ontwikkeling van beleidsmatige en bestuurlijke 
kaders op het gebied van ruimtelijke ordening en waterbeheer. Daarnaast en in relatie 
met de politiek-bestuurlijke kaders zijn ook opvattingen in de samenleving veranderd als 
gevolg van onder meer wateroverlast en inzichten over klimaatverandering. Duurzaam-
heid en waterveiligheid lijken daardoor als randvoorwaarden voor ruimtelijke ontwikke-
ling meer draagvlak te hebben gekregen.

Gezamenlijk vormt dit feitelijk de ‘ijklijn’ voor de RO-processen die in de cases zijn geana-
lyseerd. 

4.2 Maatschappelijke context door de tijd

Ontwikkelingen waterbeheer 1990-2011
Denken en aanpak
In de laatste decennia heeft geleidelijk een omwenteling plaatsgevonden van vooral 
controlerend waterbeheer naar meer adaptief waterbeheer (Van Buuren e.a., 2010). In 
plaats van technische oplossingen voor technisch te definiëren vraagstukken is adaptief 
waterbeheer steeds meer gericht op integrale oplossingen die de adaptieve capaciteit 
van het systeem vergroten. De waterbeheerder is niet langer de onbetwiste generator 
van technische oplossingen voor de waterhuishouding: gezamenlijk lerend met andere 
actoren worden oplossingen gevonden gericht op het voorzien in een maatschappelijke 
kwaliteitsbehoefte. 

De verweving van waterbeheer met de ruimtelijke ordening is daarbij sterk toegenomen. 
Het beleid is steeds meer gericht op ruimtelijke maatregelen. Water afvoeren staat niet 
meer centraal: er moet gewerkt worden volgens de drietrapsstrategie vasthouden-
bergen-afvoeren. In plaats van waterbeheer alleen te zien als faciliterend voor ruimtelijke 
ontwikkeling wordt water ook gezien als sturend voor ruimtelijke ordening en zijn beper-
kingen van het waterbeheer sturend voor het omgaan met ruimte. De periode midden 
jaren ’90 met hoge afvoeren op de grote rivieren en noodmaatregelen aan de dijken 
hebben een impuls aan deze ontwikkeling gegeven, met onder meer de introductie van  
de watertoets als gevolg. 

Thema’s
1 Bij de thema’s die aandacht krijgen in het waterbeleid onderscheiden we drie 

veranderingen. Halverwege de jaren ’90 is de aandacht voor wateroverlast en water-
veiligheid enorm toegenomen door de bijna-dijkdoorbraken en hevige wateroverlast. 
Vanaf ongeveer 2000 hebben de waterschappen de opgave met betrekking tot 
wateroverlast kwantitatief in beeld gebracht. 

2 In 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water vastgesteld. Deze richtlijn vormt vanaf dat 
moment een impuls voor een meer ecologische benadering van waterkwaliteit. 

3 Rond 2005 kwam ook klimaatverandering op de politieke agenda’s en sindsdien wordt 
er gezocht naar ruimtelijke en waterhuishoudkundige concepten om daarmee om te 
gaan. 
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Organisatie
Ook in de organisatie van de waterschappen heeft een omwenteling plaatsgevonden. In 
de afgelopen twintig jaar heeft een grootschalige clustering van waterschappen plaats-
gevonden. Uit de ongeveer 130 waterschappen in 1990 zijn door fusies in de loop der jaren 
26 breed toegeruste waterschappen ontstaan, die tevens watertaken van de provincies 
hebben overgenomen. Dit fusieproces is nog niet tot stilstand gekomen.

Ontwikkeling ruimtelijke ordening 1990-2011
Denken en aanpak
In de periode waarin de cases van deze studie zich hebben ontwikkeld, heeft binnen de 
ruimtelijke ordening geleidelijk de omwenteling plaatsgevonden van toelatingsplanologie 
naar ontwikkelingsplanologie als leidende aanpak (Van Buuren e.a., 2010). In plaats van te 
bestemmen, te zoneren en te toetsen heeft de overheid in de ontwikkelingsplanologie de 
rol van mede-ontwikkelaar. 

Planvorming vindt plaats in open samenwerkingsprocessen, vaak op gebiedsniveau. 
Daarbij is maatwerk vereist en bestaat een sterke koppeling tussen planvorming en 
uitvoering. Bij toelatingsplanologie legt de overheid de focus op procedures, binnen 
ontwikkelingsplanologie staat het ontwikkelproces centraal. Het idee van ontwikkelings-
planologie wordt definitief overgenomen in de Nota Ruimte van 2006. In 2008 is met 
de nieuwe Wro ook het ruimtelijk instrumentarium aangepast vanuit de wens tot meer 
decentralisatie, minder regels, en een meer op uitvoering gericht ruimtelijke planvorming.

De ‘terugtredende overheid’ in de ruimtelijke ordening laat (in toenemende mate) ruimte 
voor een bottom-up ontwikkeling van ruimtelijke concepten door lokale en regionale 
overheden, mede op basis van maatschappelijke discussies. Centraal wat moet, decentraal 
wat kan, dat wordt steeds meer uitgangspunt. De wettelijke context in de ruimtelijke 
ordening wordt daarbij steeds ruimer (minder dwingend, minder top-down en met 
meer primaat bij lagere overheden), wat leidt tot een eigen inrichting van organisatie en 
werkprocessen. 

Thema’s
Binnen veel van de gekozen cases vormt de woningbouw de belangrijkste opgave. 
Woningprijzen zijn in de periode 1990-2008 vrijwel continu gestegen. De krapte op de 
woningmarkt was aanleiding voor het VINEX-beleid en de woningproductie die daaruit 
voortkwam. De kredietcrisis van 2008 en de daaruit volgende bredere economische crisis 
heeft in de jaren daarna geleid tot dalende huizenprijzen waardoor veel nieuwbouwpro-
jecten onder druk zijn komen te staan. 

In 1990 is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) geïntroduceerd. Deze is uitgewerkt en uit-
eindelijk pas in 2000 in alle provinciale plannen geland. Het gehele proces van aanwijzing 
en ontwikkeling van de EHS heeft een grote invloed gehad op de ruimtelijke ordening 
in het landelijk gebied. Vanaf 2000 is de aanwijzing van Natura-2000 gebieden daarop 
gevolgd. De zware wettelijk bescherming die deze gebieden na aanwijzing krijgen, kan 
een grote impact op ontwikkelingen in deze gebieden hebben.

Demografische krimp is vanaf 2000 in een aantal regio’s in Groningen, Limburg en 
Zeeland op de agenda komen te staan. Breder wordt gekeken hoe op eventuele krimp kan 
worden geanticipeerd.

Organisatie
In 1990 waren er nog 672 gemeenten, begin 2011 waren er door fusies en samenvoegingen 
nog 418 gemeenten over.

Figuur 1 omvat een kort overzicht door de tijd met belangrijke momenten en ontwikkelin-
gen voor water en ruimtelijke ordening. 

Figuur 1. Belangrijke momenten en ontwikkelingen met betrekking tot water en ruimtelijke 
ordening

4.3 Fasering cases

De gebiedsontwikkelingen, streekplannen en structuurvisies die in deze studie in 
beschouwing zijn genomen hebben elk een eigen geschiedenis. Voor enkele gebieds-
ontwikkelingen loopt deze geschiedenis terug tot eind jaren tachtig van de vorige eeuw. 
De maatschappelijke, politieke en beleidsmatige context waarbinnen de ruimtelijke 
processen spelen, veranderen en verklaren ook deels waarom processen lopen zoals ze 
lopen en tot welk resultaat ze leiden. Figuur 2 geeft een globaal overzicht van de looptijd 
en fasering van de in beschouwing genomen cases. 

Integraal Waterbeheer
Introductie Ecologische Hoofdstructuur
VINEX

Jaren met ernstige wateroverlast en (bijna) overstromingen. 

Deltawet Grote Rivieren (Ruimte voor water)

Advies Commissie waterbeheer 21e eeuw (vasthouden, bergen, afvoeren)
Kaderrichtlijn water 
atura 2000

Startovereenkomst WB21, introductie watertoets

Nota Ruimte (Introductie ontwikkelingsplanologie)
PKB Ruimte voor de rivier 
Klimaat en duurzaamheid krijgen extra aandacht 

Wro (decentraal wat kan, centraal wat moet)
Kredietcrisis, teruggang woningmarkt
Deltacommissie (commissie Veerman)

Bezuinigingen, herijking EHS en RodS

1990

2000

2010
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Figuur 2 Globale fasering van beschouwde cases.

Noorderwelf

De opgave medio jaren ’90 voor de VINEX-uitbreiding Saendelft is de realisering 
van 5.000 woningen. De opgave is naderhand uitgebreid (VINAC) met nog eens 
1.500 woningen en de realisering van een groen uitloopgebied. Voorjaar 2005 is 
VINEX Saendelft geëvolueerd tot de gebiedsontwikkeling Noorderwelf. De initiële 
opgave – de VINEX-wijken Waterrijk en Parkrijk – is grotendeels gerealiseerd. De 
VINAC-opgave (de wijk Kreekrijk) is in voorbereiding. Het oude stationsgebied van 
Assendelft is verplaatst en herontwikkeld. Aan de zuid- en westzijde ligt er een 
plan voor de ontwikkeling van een groen uitloopgebied: de Omzoom.

De woningbouwopgave in de Zaanstreek is opgelegd door het Rijk. Wateraspecten 
hebben daarbij geen rol gespeeld. Gemeenten en provincie wegen vier mogelijke 
locaties af in een m.e.r. Assendelft-Noord (het latere Saendelft) komt als voorkeur 
naar voren. Waterschappen zijn niet betrokken, maar worden wel door de 
gemeente geïnformeerd. Begin jaren ’90 was dit een gangbare werkwijze. De 
gangbare visie was toen ook dat waterbeheervraagstukken technisch werden 
opgelost. Ook waren waterschappen destijds kleinere en sterk op technisch 
waterbeheer gerichte organisaties. Taken op het vlak van waterbeleid rustten bij de 
provincie.

Het toekomstbeeld voor Saendelft wordt uitgewerkt in plannen, op basis waarvan 
gemeente en ontwikkelaars een convenant sluiten. Daarmee is het plan ‘dichtge-
timmerd’. Water is een element in de stedenbouwkundige hoofdstructuur en er is 
voorzien in compensatie van verhard oppervlak, in oost meer dan in west. Voor de 
waterkwaliteit wordt een 10 cm hoger peil aangehouden dan in de omliggende 
polder. De waterschappen waren niet bij deze planuitwerking betrokken en werden 
geïnformeerd door de gemeenten in het reguliere overleg. De waterschappen 
konden ook niet de juiste input leveren op dit stedenbouwkundig niveau. Bij het 
ontwikkelen van Saendelft-Oost toetsen de schappen de plannen en verlenen zij 
ontheffing van de keur. De ontwikkeling van Saendelft begint met Saendelft-oost. 

Medio jaren ’90 verandert de visie op water in ruimtelijke ontwikkelingen sterk 
onder invloed van de ernstige wateroverlast die toen in Nederland optrad, wat 
geleidelijk doorwerkt in de opstelling van waterschappen in de planontwikkeling. 
In Saendelft zien we de instelling van een werkgroep Integraal waterbeheer in 
1999 om ‘het planproces helder en beheersbaar te houden’. Hieruit valt af te lezen 
dat de waterbeheerders een eerdere inbreng wilden hebben en ook kregen in de 
planuitwerking. Echter: de inbreng van de waterschappen komt niet goed over 
bij de andere partijen (cultuur- en taalverschil) en is niet meer relevant omdat 
structurele zaken al eerder in het convenant, dat de basis vormt voor de GEM, zijn 
vastgelegd.

In 2000 maakt het bedrijf Forbo bezwaar tegen het bestemmingsplan voor dit 
deel van Saendelft. Forbo wordt in het gelijk gesteld, de verdeling van het aantal 
woningen over de deelgebieden in het bestemmingsplan wordt aangepast en op 
dit punt wordt ook het convenant tussen gemeenten en ontwikkelaars aangepast. 
Gedurende de impasse in de uitvoering als gevolg hiervan evalueert de werkgroep 
Integraal Waterbeheer inhoud en proces voor wat betreft het omgaan met water 
in Saendelft: leren van oost, vooruitkijken naar west. Belangrijk is dat de evaluatie 
leidt tot een goede discussie en begrip voor elkaars standpunten ten aanzien van 
water. De ontwikkelende partijen houden echter ook vast aan de afspraken die 
in het convenant zijn vastgelegd. De rol van het hoogheemraadschap verschuift 
echter duidelijk van toetsend naar meedenken over optimalisering van de inrich-
ting van het watersysteem binnen het bestaande plan voor Saendelft-West.

1991 Integraal Waterbeheer

1992 VINEX

1993

1994

1995 Wateroverlast en bijna overstromingen

1996 Deltawet grote rivieren

1997

1998 Wateroverlast en bijna overstromingen

1999

2000 Advies Commissie WB21. KRW.N2000

2001 Startovereenkomst WB21

2002

2003

2004

2005 PKB Nota Ruimte

2006 PKB Ruimte voor de Rivier

2007 Aandacht Klimaat, Kredietcrisis

2008 Wro. Deltacommissie

2009

2010 Herijking RoDS en EHS

2011
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De planvorming voor de VINAC-opgave van 1.000 tot 800 woningen is in 2011 in 
volle gang. Ontwikkelaars gaan Kreekrijk zelf ontwikkelen binnen een gemeen-
telijk programma van eisen. In de voorbereidende werkgroep participeert de 
waterbeheerder volwaardig. De rol van de waterbeheerder is wederom verschoven: 
van optimalisering naar mede-ontwerpen van het watersysteem. Het accent ligt 
daarbij op beheerbewust ontwerp.

Oude Willem

Al sinds de jaren tachtig wordt gewerkt aan natuurontwikkeling en herstel in en 
rond het Drents-Friese Wold. In de jaren tachtig waren het vooral de provincie 
Drenthe en betrokken waterschappen die werkten aan beekherstel van de Vledder 
Aa. Ook functieverandering van de landbouwenclave Oude Willem is toen in beeld 
gekomen. Vanaf halverwege de jaren negentig werd deze discussie voortgezet 
in het kader van de ontwikkeling van de EHS. Voor het Drentse deel van de Oude 
Willem zijn vanaf 2000 concrete stappen gezet. In Friesland speelde ondertussen 
een bredere discussie over de invulling van de EHS wat een concrete invulling in de 
Oude Willem blokkeerde. In 2006 is het Drents Friese Wold aangewezen als Natura 
2000 gebied. Het Friese deel van de Oude Willem viel hier buiten. De aanwijzing 
van een stuk bos nabij Appelscha werd door recreatieondernemers aldaar wel als 
ernstige belemmering gezien. Middels een bestuursovereenkomst tussen Rijk en 
de gebiedspartijen werd de grens van het N2000 bij Appelscha teruggelegd wat 
werd gecompenseerd met de toevoeging van het Friese deel van de Oude Willem. 
De discussie over de EHS in Friesland had inmiddels tot resultaat geleid waardoor 
in Friesland nu ook snel stappen konden worden gezet. In deze case is een duide-
lijke opeenvolging van beleidsthema;’s te zien: eerst beekherstel, vervolgens EHS 
en tot slot N2000.

5 Inhoud en opgaven

5.1 Inleiding

In de meeste bestudeerde cases bestaat een groot verschil tussen de planningsopgaven 
bij aanvang en het resultaat op dit moment, zoals in hoofdstuk 2 samengevat. Dit is te 
verklaren uit een aantal mechanismen. Het gaat daarbij zowel om mechanismen die 
verklaren hoe opgaven tot stand komen en worden ontwikkeld in de loop van het plan-
proces, als om mechanismen die verklaren hoe wordt omgegaan met de inhoud.

– het tot stand komen van de initiële opgave(n),
– interventies als gevolg van een veranderende maatschappelijke context,
– actoren die zoeken binnen of aanvullend op het regionale planningsproces naar 

koppeling en synchronisatie van hun belangen,
– uitstellen of verschuiven van issues,
– voortschrijdend technisch inzicht,
– gebruik van begrippen in discussies tussen actoren.

5.2 Het tot stand komen van de initiële opgave(n)

Gebiedsontwikkelingen
Voor de gebiedsontwikkelingen onder de cases ligt de aanleiding voor vijf cases bij 
woningbouw, voor twee cases bij waterveiligheid, voor één case in belangrijke mate bij 
wateroverlast en voor één case in beekherstel en verdrogingsbestrijding. Deze aanleidin-
gen zijn sterk bepalend voor de bepaling van de geografische ruimte – de ‘locatiekeuze’ 
– waar de ontwikkeling zal gaan plaatsvinden.

Bij de beschouwde woningbouwlocaties heeft, voor zover dit nog was te achterhalen, 
water geen doorslaggevende rol gespeeld bij deze locatiekeuze: doorslaggevende redenen 
waren de gunstige ligging van het gebied ten opzichte van infrastructuur, bestaande 
stedelijke (Rijnenburg, Waalsprong, Noorderwelf) en economische (Westflank Haarlem-
mermeer) centra en bos- en natuurgebied dat moest worden ontzien (Waalsprong). In de 
case Hoogeveen is om sociaal-economische redenen besloten tot kleine uitbreidingen van 
alle in de gemeente liggende dorpskernen.

In de beschouwde cases speelt water alleen een rol in de initiële locatiekeuze wanneer dat 
vanuit grote maatschappelijke belangen ingegeven wordt. Waterveiligheid is zo’n belang. 
Waterdunen is een integrale gebiedsontwikkeling rond de te versterken Zwakke Schakel 
in de kustverdediging bij Breskens. IJsseldelta-Zuid is een integrale gebiedsontwikkeling 
rond de benedenloop van de IJssel. Verlaging van het maatgevend hoog water op de IJssel 
is daarbij een van de doelstellingen die wordt gerealiseerd.

Locatiekeuze blijkt overigens geen eenmalig proces. Binnen de hoofdlocaties (vlekken op de 
kaart) die bij een eerste strategische keuze ontstaan, worden bij de verdere structuur- en pla-
nontwikkeling functies aan deellocaties gekoppeld. In dit proces zien we bij vrijwel alle cases 
dat, uitgezonderd in de beginjaren van de VINEX, wel degelijk rekening wordt gehouden met 
water en dat waterschappen meeontwerpen aan de te ontwikkelen watersystemen. 

Provinciale structuurvisies
Voor de structuurvisies ligt de aanleiding in de wettelijke verplichting uit de Wro 
voor iedere provincie om voor het grondgebied één of meerdere structuurvisies op te 
stellen. Hierin moet de provincie de voorgenomen ontwikkeling van het grondgebied 
en de hoofdzaken van het door de provincie te voeren ruimtelijk beleid verwoorden. De 
structuurvisie bundelt en markeert feitelijk het denken over de ruimtelijke ordening in 
de periode van opstellen en is daarmee ook te zien als het slaan van een piketpaal in een 
continu doorlopende beleidsdiscussie, in dit geval over waterthema’s. De structuurvisie 
bindt overigens alleen het eigen bestuur. De wijze waarop provinciale belangen door-
werken in beleid van lagere overheden wordt vervolgens opgenomen in de provinciale 
ruimtelijke verordeningen.
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Het concept van de lagenbenadering is in alle beschouwde structuurvisies benut, maar 
pragmatisch; dat wil in dit verband zeggen dat water lang niet altijd sturend is voor 
ruimtelijke keuzen. 

Provinciale structuurvisie Zuid-Holland

Voor deze structuurvisie is de lagenbenadering gehanteerd, waardoor water een 
belangrijk element vormt voor de functietoewijzing van gebieden. Ondanks dat in de 
structuurvisie geen grote nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen, is er wel sprake 
van het wateraspect als sturend element bij toekomstige ontwikkelingen. Aan de 
realisatie van nieuwe ontwikkelingen zijn in de structuurvisie namelijk voorwaarden 
gesteld, op basis van het wateraspect. Dit zijn voorwaarden voor locatiekeuzen van 
toekomstige ontwikkelingen en de inrichting van de ontwikkeling (hoe moet met 
water worden omgegaan in een ontwikkeling).

Met betrekking tot water had LTO moeite met het toewijzen van verziltingsgebieden 
op de eilanden in de structuurvisie. Naar de mening van LTO is het niet nodig om 
gebieden volledig te laten verzilten en moet dit juist worden tegengegaan. In de 
structuurvisie is de verziltingsproblematiek op de beleidsagenda geplaatst en 
daarmee in de tijd uitgezet. Wel is bepaald dat geen nieuwe zoetwatervragende 
functies plaats mogen vinden in verziltingsgevoelige gebieden.

Interventies als gevolg van veranderende maatschappelijke context
Alle regionale gebiedsontwikkelingen kenmerken zich door een lange looptijd (zie 
figuur 1). Gedurende deze looptijd treden veranderingen op in wet- en regelgeving en 
in beleid. Uit de casestudies blijkt dat dit verstrekkende gevolgen kan hebben. Andere 
opgaven moeten worden toegevoegd, of de balans tussen de verschillende opgaven in 
het proces verschuift sterk, waardoor gemaakte afspraken moeten worden herzien en 
andere actoren aanschuiven. Dit ongeacht het stadium, waarin het planproces verkeert. 
Er is zowel sprake van interventies van buitenaf (rijksniveau) als van interventies uit de 
regionale context. Voorbeeld: van de onderzochte negen regionale planprocessen was er 
bij zeven in meerdere of mindere mate sprake van interventies van rijksniveau (tabel 4.1).

Wij signaleren wel dat dergelijke interventies in veel gevallen worden benut voor een her-
oriëntatie en evaluatie van de planontwikkelingen tot op dat moment, een beschouwing 
van de wijze waarop de bedreiging tot een kans kan worden gemaakt, en een doorstart 
op nieuwe leest. Bij deze heroriëntatie en doorstart worden ook nieuwe inzichten op het 
gebied van watersystemen en waterbeheer benut.

Tabel 4.1. Interventies in regionale planprocessen
Regionaal planproces Interventie  Door

Westflank Haarlemmermeer –  Klimaatbestendig inrichten + 
Nota ruimte-budget

– 380 kV-leiding (2011)

– het Rijk 
 
– het Rijk

Rijnenburg – Herijking EHS/RodS (2010) – het Rijk

Waterdunen –  Herstelopgave Wester-
schelde/Natura 2000 (2010)

– het Rijk / de EU

Gebiedsontwikkeling 
 Oostelijke Langstraat

IJsseldelta Zuid –  Mogelijke peilwijziging 
 IJsselmeer (2008)

– Natura 2000 (circa 2010)

– het Rijk

– het Rijk / de EU

Waalsprong Nijmegen – Wetgeving/MER (2001) 
–  Ruimte voor de Rivier (2004-

2006)

– het Rijk / de EU
– het Rijk

Woningbouw Dorpen 
Hoogeveen

Gebiedsontwikkeling Oude 
Willem

– Begrenzing als EHS (2004) 
– Natura 2000 (2006) 
– Herijking EHS/RodS (2010)

– het Rijk
– het Rijk / de EU
– het Rijk

Noorderwelf Forbo
Herijking EHS/RodS (2010)

– bedrijf
– het Rijk

Waalsprong

In de periode 2004-2006 was veel discussie tussen gemeente, GEM, Rijk en maat-
schappelijke groepen over de plannen voor de dijkteruglegging Veur-Lent, omdat er 
verwacht werd dat de rivierafvoer door klimaatverandering steeds groter zal worden. 
In 2006 heeft het kabinet de PKB Ruimte voor de Rivier vastgesteld. De PKB heeft veel 
invloed gehad op het proces en uiteindelijke ontwerp van de Waalsprong. Naast de 
dijkteruglegging moet er ook ruimte worden gemaakt voor een nevengeul. 

Deze keuze is van grote invloed geweest op de planvorming van het project 
Waalsprong. Zo was de financiering door het Rijk van de aanleg van de tweede 
stadsbrug een van de uitkomsten van discussie en onderhandeling tussen gemeente 
Nijmegen en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ook eiste de gemeente 
schadeloosstelling en compensatie voor bewoners en ondernemers, ook ten aanzien 
van de wijziging van de plannen voor Waalsprong in het gebied van de te realiseren 
nevengeul. 

De interventie vanuit het project Ruimte aan de Rivier zorgde ook voor kansen. Bouw-
plannen binnen het project Waalsprong, vooral die in de buurt van de te ontwikkelen 
nevengeul, moesten worden herzien. De samenhang van het plan Waalsprong moest 
worden heroverwogen. Dit leidde tot een gewijzigd plan voor de Waalsprong: van een 
‘wijk achter de dijk’ naar een ‘stad aan de rivier’. Resultaat was dat hierdoor de relaties 
tussen noord en zuid beter zijn uitgewerkt: ‘Nijmegen omarmt de Waal’. Er is ook een 
nieuwe locatie voor het centrum (Citadel) gekomen en er werd op een eiland (Veur-
Lent) woningbouw gerealiseerd. 

Naar aanleiding van de plannen voor de dijkteruglegging ontstonden drie groepen 
belanghebbenden onder de bewoners van Lent: de ‘blijvers’ (in het gebied, maar zij 
hoeven niet weg), ‘wijkers’ (in het gebied en zij moeten weg) en ‘kijkers’ (direct nabij 



- 28 - - 29 -

EvaluatiE WatErtoEts 2011 
analysE 13 casEs

tussEnrapportagE

EvaluatiE WatErtoEts 2011 
analysE 13 casEs

tussEnrapportagE

het gebied), elk met een eigen belang. Ze hebben een federatie gevormd om voor de 
gezamenlijke belangen met een mond te spreken. Zo heeft de federatie een alterna-
tief inrichtingsvoorstel voor de dijkteruglegging ontwikkeld.

Rijkswaterstaat heeft een adviesgroep voor de MER dijkteruglegging Veur-Lent 
opgericht als reactie op het voorstel van de bewoners voor een alternatieve inrichting 
van de dijkteruglegging. Het platform Waalsprong zorgde voor een vertegenwoordi-
ging in de adviesgroep, namens de belanghebbenden. Uiteindelijk is het alternatief 
wel meegewogen in de MER, maar niet door het Rijk gekozen. Het platform vond 
het echter onacceptabel dat in het gekozen alternatief woningen op het ontstane 
eiland in de nevengeul werden ingetekend. Dit terwijl er bestaande woningen bij 
Lent moesten worden ontruimd. Uiteindelijk zijn deze woningen uit het plan voor de 
dijkteruglegging gehaald.

Kwel in een deel van het gebied nam toe door het aanleggen van de nevengeul. De 
nevengeul komt namelijk dichter bij het dorp wat meer kwel oplevert in bewoond 
gebied. Door de uitspraak van de minister dat geen extra kwel in de Waalsprong 
mocht komen, moest een maatregel getroffen worden om deze toename tegen 
te gaan. Een oplossing met een damwand wordt daartoe nu onderzocht (lengte, 
materiaal et cetera). De singels zijn in het nieuwste plan daartoe ook verlengd 
en achter de dijk langs het dorp gelegd zodat ze de eventuele extra kwel kunnen 
opvangen.

Koppeling en synchronisatie van belangen
Actoren zoeken binnen of aanvullend op het planningsproces naar koppeling en syn-
chronisatie van hun belangen, waaronder watervraagstukken. Als partijen erin slagen 
waterdoelstellingen zodanig in te passen in de andere opgaven voor een gebied dat er 
ofwel meerwaarde ontstaat ofwel weinig verlies, dan is de kans groter dat er consensus 
wordt bereikt dan wanneer opgaven naast elkaar worden uitgerold. Je ziet bijvoorbeeld in 
veel cases dat waterdoelstellingen vertaald worden naar een ontwerpopgave en daarmee 
een functie krijgen in het realiseren van ruimtelijke kwaliteit, ecologische kwaliteit, econo-
mische vitaliteit of duurzaamheid. 

Gevolg hiervan kan zijn dat het project of het projectgebied wordt geherdefinieerd: een 
speelveldvergroting om een oplossing mogelijk te maken, of een nadere speelveldafbake-
ning om het aantal problemen beheersbaar te houden en juist daardoor oplossingen in 
beeld te houden.

Waterdunen

Er is noodzaak om de zwakke kustverdediging bij Breskens te versterken. Het plan 
Zwakke Schakel West wordt binnen Zeeland uitgewerkt door de Kerngroep Zwakke 
Schakels West Zeeuws-Vlaanderen, waarin het waterschap, de gemeente en de 
provincie vertegenwoordigd zijn. De versterking is een opgave van nationaal en 
provinciaal belang. Financiering vindt plaats door het Rijk en uitvoering door het 
waterschap. Het kustgebied van Zeeuws-Vlaanderen staat als zoekgebied voor aanleg 
van nieuwe duinen omschreven in het Gebiedsplan Natuurlijk Vitaal (provincie 
Zeeland, 2004). Dit zoekgebied is overigens veel smaller dan het huidige Waterdunen-
plangebied, maar strekt zich wel verder uit langs de kust.

De eigenaar van recreatiepark Napoleon Hoeve zoekt als reactie op de noodzakelijke 
kustversterking naar mogelijkheden om de bedreiging voor de camping om te zetten 
in een kans en spreekt met gedeputeerde Thijs Kramer van de provincie over de 
toekomst van de camping. Napoleon Hoeve wil in het gebied aanwezig blijven en wil 

de situatie aangrijpen om uit te breiden en een onderscheidend recreatief product te 
ontwikkelen. Het resultaat is een plan voor een recreatieonderneming in een vergroot 
duingebied. Het Zeeuwse beleid voor het landelijk gebied biedt daartoe in principe 
de mogelijkheid: uitbreiding mag, mits de recreatieondernemer gelijktijdig investeert 
in de kwaliteit van natuur en landschap. Ook is versterking van de landschappelijke 
kwaliteit een nevendoelstelling van de aanpak van de Zwakke Schakels. 

Stichting Het Zeeuwse Landschap heeft bij de gebiedscommissie Natuurlijk Vitaal 
inmiddels een idee geopperd voor een wetland nabij de Westerschelde. Via weder-
zijdse contacten met een adviesbureau komen Napoleon Hoeve en Het Zeeuwse 
Landschap bij elkaar en komen de ideeën bij elkaar in een nieuw plan: een publieks-
vriendelijk, laagdrempelig natuurgebied waar het brede publiek de natuur kan 
ervaren, en dit natuurgebied combineren met een opnieuw ingerichte en uitgebreide 
Napoleon Hoeve met huisjes en een hotel. Door in te zetten op spectaculaire natuur 
denkt de eigenaar van Napoleon Hoeve een onderscheidende combinatie te kunnen 
maken van natuur en recreatie en de concurrentie met andere vakantiebestemmin-
gen aan te kunnen.

Ze ontwikkelen gezamenlijk een initiatiefplan met als drager een zout getijdekre-
kenlandschap aan de voet van de versterkte schakel, dat enerzijds decor is voor een 
bijzonder recreatiepark, en anderzijds voedsel- en rustgebied vormt voor vogels aan 
de monding van het estuarium. Dit plan moet worden gerealiseerd in de Oud- en 
Jong-Breskenspolder, aansluitend aan de nieuwe zeewering. Zo verandert het 
volledige ‘droge plan’ (camping in de duinen) in een plan dat (zout) water als belang-
rijke drager heeft. 

De provincie ziet plan Waterdunen tevens als een project dat deels invulling kan 
geven aan de herstelopgave Westerschelde. Om te komen tot een substantiële 
bijdrage aan de herstelopgave wordt de zoutwatercomponent van plan Waterdunen 
verder versterkt ten opzichte van de eerder gekozen middenvariant. Het voorkeur-
salternatief verschuift daarmee gedurende het ontwerpproces meer in de richting 
van de meest dynamische variant uit het MER. In 2009 bereiken LNV en provincie 
overeenstemming over de bijdrage aan de herstelopgave. Hiermee is tevens het nog 
aanwezige gat in de begroting van Waterdunen gedicht, omdat middelen kunnen 
worden benut die beschikbaar zijn voor financiering van de herstelopgave.

Uitstellen of verschuiven van issues
De beschouwde strategische plannen zijn op een aantal thema’s vaak meer agen-
derend dan beslissingnemend van aard, en er worden werkelijke keuzen gemaakt 
in – al dan niet aangekondigde – vervolgplannen of partiële herzieningen. Er is dan 
nog nader onderzoek nodig om tot uitspraken te kunnen komen, of het is handiger 
om bijvoorbeeld locatiekeuzen werkenderweg in te vullen – en daarmee over te laten 
aan een lagere overheid. Dit kan bijdragen aan het bereiken van consensus over een 
plandocument. Anderzijds kan een dergelijk plan daardoor ook als ‘vaag’ en weinig 
richtinggevend worden ervaren.

Streekplan Fryslân
Bij het opstellen van het streekplan Fryslân werd door partijen gediscussieerd over de 
locatie van retentiegebieden, de precieze beschermingszones rond waterkeringen en over 
de toekomst van het veenweidegebied. Voor het precies berekenen en uitzoeken waar de 
precieze beschermingszones moesten komen was meer tijd nodig dan beschikbaar voor 
het opstellen van het streekplan. Provincie en waterschap stelden prioriteiten. Een deel 
van de zones werd uitgezocht en opgenomen. Voor een deel werd afgesproken dat deze 
later zouden worden vastgesteld. 
Bij het vastleggen van locaties van benodigde rententiegebieden langs de boezem 
ontstaat discussie over de aanpak. In eerste instantie stelde de provincie voor een zoekge-
bied op de kaart op te nemen omdat exacte locaties nog niet waren aan te geven.  
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Op aandringen van het Wetterskip zijn deze zones juist niet op de kaart opgenomen. Door 
zoveel mogelijk flexibiliteit te behouden voor de locatie verwacht het Wetterskip deze 
beter te kunnen verbinden met andere belangen. In plaats van een globale locatiekeuze 
wordt gekozen de opgave werkenderweg in te vullen.

Voortschrijdend technisch inzicht
Het watersysteem als onderdeel van een gebied zit ingewikkeld in elkaar. Om uitsluitsel 
te geven over bijvoorbeeld de effecten van aanpassingen op kwelstromen, de extra 
benodigde ruimte voor dijkversterking of de benodigde oppervlakte water binnen een 
nieuw te ontwikkelen woonwijk maakt de waterbeheerder veel gebruik van modelstudies. 
Ook inhoudelijk deskundigen hebben tijd nodig om hier zicht op te krijgen. Het opzetten 
van de studies kost tijd en de benodigde invoergegevens zijn vaak pas beschikbaar als in 
het ontwerptrajectstappen zijn gezet. Onverwachte uitkomsten kunnen echter tot (forse) 
aanpassing van de opgaven voor tot water leiden en een flinke impact hebben op het 
planvormingsproces. Bij nadere uitwerking kunnen opgaven wegvallen (calamiteiten-
polders in het streekplan Friesland en wateropgaven in de Omzoom, Noorderwelf) of  
juist op de agenda komen te staan (maatregelen voor waterberging, Oude Willem). 

Gebiedsontwikkeling Oude Willem 

Vanuit het waterschap is in de gebiedsontwikkeling de opgave ingebracht om het 
nieuw te ontwikkelen natuurterrein ook te gebruiken als waterberging om de afvoer 
uit dit gebied bij hevige neerslag te vertragen. Ander effect van de waterberging is 
dat hiermee kan worden gezorgd dat de Vledder Aa langer watervoerend is, wat de 
ecologische kwaliteit ten goede komt.
Aanvankelijk werd door alle partijen gedacht dat hiervoor geen extra maatregelen 
noodzakelijk zouden zijn en dat water onder natuurlijke omstandigheden in het 
gebied zou worden vastgehouden. 
Op basis van schetssessies die in het kader van de planMER zijn gehouden zijn 2 
inrichtingsvarianten ontworpen. Deze varianten zijn met behulp van een hydrologisch 
model doorgerekend op hydrologische effecten. Bij deze berekening bleek dat water 
toch sneller uit het gebied zal wegstromen dan gedacht. 
Om aan de doelstelling van waterberging te voldoen blijkt het aanleggen van een 
knijpconstructie noodzakelijk. Deze moet nu in het ontwerp worden ingepast.

Communicatie en begrippengebruik 
Waterproblematiek is technisch van aard en gaat gepaard met vakjargon. De waterbe-
heerder heeft logischerwijs vaak een flinke kennisvoorsprong bij het watersysteem en de 
wateropgaven. Het wel of niet voldoende delen van deze kennis beïnvloedt (de uitkomst 
van) discussies in gezamenlijke zoekprocessen. Begrippen als waterberging, retentie-
gebied, zelfvoorzienendheid, calamiteitenpolder, wateropgave en klimaatbestendigheid 
worden door actoren verschillend uitgelegd of anders begrepen, wat leidt tot verschil-
lende visies op nut, noodzaak, eigenaarschap en financiering van dergelijke opgaven. Waar 
uitleg van en discussie over deze begrippen en de consequenties daarvan kunnen leiden 
tot wederzijds begrip, en herbezinning op de werkelijke opgaven, kan gebrek hieraan juist 
leiden tot irritatie rond of verschillen in interpretatie van watergerelateerde opgaven. 
Andere betrokkenen zijn daarbij vaak afhankelijk van kennis van de waterbeheerder.

In sommige gevallen wordt de communicatie over watervraagstukken door de water-
beheerder bewust sterk versimpeld om de impact van wateropgaven op het planproces 
duidelijk te maken. Er wordt bijvoorbeeld een tweedimensionale eis aan waterberging 
gesteld (aantal hectares of een percentage) terwijl dit in werkelijk een variabel gegeven is 
afhankelijk van andere systeemvariabelen zoals mogelijke peilstijging. Dit kan later in het 
planproces aanleiding zijn voor herdefiniëring van deze opgave.

Westflank Haarlemmermeer

Als de discussie over de betaalbaarheid van de seizoensberging medio 2010 oploopt, 
uiten partijen ook twijfels over de toegevoegde waarde van de seizoensberging, 
gezien het feit dat deze sowieso niet voldoet om de gehele polder zelfvoorzienend 
te maken, en het ook de vraag is of de Westflank alleen erdoor zelfvoorzienend kan 
worden. 

De discussie over de financiering is ook een discussie over de verantwoordelijk-
heidskwestie: wie is (of voelt zich) verantwoordelijk voor de realisatie van de 
seizoensberging? Provincie en gemeente binnen het ambtelijk projectbureau en het 
Bestuurlijk Overleg gingen ervan uit dat Rijnland de verantwoordelijkheid hiervoor op 
zich zou nemen omdat zij het belang van de klimaatbestendige inrichting verdedigde. 
Argument voor deze aanname van zowel provincie als gemeente is dat deze opgave 
door Rijnland werd ingebracht en dus ook door Rijnland zou moeten worden uitge-
voerd, en dat water een taak van het waterschap is. Zij zagen het als een additionele 
opgave, terwijl de gewone wateropgaven die gepaard gaan met de planontwikkeling 
(compensatie verharding oppervlak et cetera) in de grondexploitatie zouden worden 
verwerkt. 

Rijnland was het niet eens met deze opvatting, omdat vanuit het Nationaal Bestuurs-
akkoord Water (NBW) is vastgesteld hoe verantwoordelijkheden tussen partijen voor 
watermaatregelen is verdeeld en wie financieel verantwoordelijk is. Hierin staat 
dat bij huidig grondgebruik (in Westflank de akkerbouw die gehandhaafd blijft) het 
waterschap verantwoordelijk is voor het op orde houden (aan de NBW-normen) van 
het watersysteem voor wateroverlast. Voor ruimtelijke ontwikkelingen in relatie 
tot wateroverlast geldt dat de initiatiefnemer verantwoordelijk is voor het op orde 
brengen en houden (aan de NBW-normen) van het watersysteem. Voor watertekort 
(droogte) zijn echter geen landelijke normen en afspraken voor kosten gemaakt. 
Zolang er nog geen landelijke afspraken zijn voor de kostenverdeling bij watertekort, 
hanteert Rijnland hiervoor het kostenveroorzakersbeginsel zoals opgenomen in 
het NBW. Dit betekent dat de kosten voor de aanleg van een nieuw watersysteem 
door functieverandering worden betaald door de initiatiefnemers van de ruimtelijke 
ontwikkeling. In dit geval is het gebied echter – met of zonder ontwikkeling – niet 
op orde. In dat geval is het onredelijk om het op orde brengen van het gebied op de 
exploitatie van het gebied te laten drukken. 

Rijnland deelde deze mening niet omdat seizoensberging geen wettelijke taak is 
van waterschappen, en dat de realisatie ervan uit de woningbouwontwikkeling zou 
moeten worden betaald. Rijnland wilde ook een precedent voorkomen. In de perceptie 
van Rijnland is het risico dat zij in de toekomst vaker verantwoordelijk wordt gesteld 
voor de realisatie van klimaatadaptatiemaatregelen, wanneer ze nu de verantwoor-
delijkheid op zich nemen. Hier speelt het probleem dat nog niet is uitgekristalliseerd 
wat de normen zijn voor klimaatbestendigheid en wie verantwoordelijk wordt om 
deze normen te implementeren.
Medio 2010 werd dit een bestuurlijk probleem, doordat onduidelijk bleef welke partij 
de financiële verantwoordelijkheid zou dragen voor de realisatie van de seizoensber-
ging. Lange tijd bleef het projectteam proberen zoveel mogelijk kosten in de grondex-
ploitatie onder te brengen, maar uiteindelijk bleek dat de grondexploitatiewetgeving 
het voor een groot deel van de kosten niet toeliet om deze door te berekenen.
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6 Financiën en instrumenten
6.1 Inleiding

Financiën en instrumenten zijn nodig om een plan, en de wateronderdelen daarbinnen, 
uit te kunnen voeren.

Met betrekking tot water moeten kosten voor het watersysteem, de waterveiligheid en 
voor de riolering en zuivering worden afgedekt. 
Water zit op heel veel verschillende manieren in de beschouwde plannen en planproces-
sen, ingegeven door verschillende belangen, wensen en eisen van verschillende actoren. 
De wijze en de mogelijkheden van financiering van het realiseren van die waterdoelstel-
lingen hangen daar sterk mee samen. In paragraaf 6.2 is een kortoverzicht gegeven van 
de thema’s waarop de kosten voor water betrekking hebben. Vervolgens worden de 
mechanismen toegelicht die op het gebied van de bekostiging van wateropgaven in de 
cases naar voren zijn gekomen.

Naast geld worden publiek- en privaatrechtelijke instrumenten gebruikt om plannen 
mogelijk te maken. In de publieke sfeer zijn dit structuurvisies, verordeningen en bestem-
mingsplannen. Privaatrechtelijk gaat dit bijvoorbeeld om convenanten en overeenkom-
sten. In paragraaf 6.4 worden de mechanismen die samenhang met dit instrumentarium 
toegelicht.

Gezien het grote verschil in de aard van de opgaven en de wijze waarop met bekostiging 
van opgaven wordt omgegaan, maken we hier onderscheid tussen financiering in 
gebiedsontwikkeling en financiering in structuurvisies.

6.2 Gebiedsontwikkeling

Watersysteem
Voor het watersysteem komen in de cases zowel opgaven met betrekking tot waterkwan-
titeit als waterkwaliteit aan bod, waarbij het eerste aspect duidelijk meer aandacht krijgt 
op strategisch niveau. 

Het realiseren van voldoende berging en de daarmee samenhangende kosten zijn in veel 
cases onderwerp van discussie. Daarnaast zijn kosten met betrekking tot waterkwaliteit 
zijdelings aan bod gekomen. 

Daarbij onderscheiden we: 
– het aanleggen van berging ter voorkoming van wateroverlast in de nieuwe situatie, 
– bestaande bergingsopgaven voor de locatie of het brede watersysteem,
– seizoensberging ter beperking van de watervraag van het gebied bij droogte,
– inrichtingskosten met betrekking tot waterkwaliteit.

Voldoende berging in nieuw stedelijk gebied
Als agrarisch gebied in stedelijk gebied wordt omgezet, of in glastuinbouw of bedrijven-
terrein, dan brengt dat met zich mee dat maatregelen moeten worden genomen om 
wateroverlast te voorkomen. Vaak is extra open water een oplossing of worden technische 
voorzieningen getroffen om de NBW-normen met betrekking tot wateroverlast te halen. 
In gebieden met hoge (grond)waterstanden is doorgaans het meeste extra open water 
noodzakelijk.

De kosten die gemoeid zijn met het invullen van deze wateropgave worden in de 
planprocessen toegerekend aan de gebiedsexploitatie. De waterschappen hanteren hier 
algemeen het ‘kostenveroorzakersbeginsel’ en dit komt in vrijwel alle cases met gebieds-
ontwikkeling terug. Ook bij aanleg en verplaatsing van infrastructuur en kunstwerken 
wordt dit beginsel toegepast.
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Waterbeheerders zijn veelal van mening dat het voorkomen van (genormeerde) water-
overlast op vrijwel elke locatie met technische maatregelen te realiseren is, mits daarvoor 
voldoende geld beschikbaar is. Meer of minder geschikt voor een functie vertaalt zich 
zodoende in de kosten die, vanuit water bezien, gemoeid zijn met de ontwikkeling. Dit is 
echter maar een van de facetten. De kosten voor water blijken voor gemeenten vrijwel 
nooit doorslaggevend met betrekking tot locatiekeuzen. Het stadium waarin en het 
detailniveau waarop kosten in beeld komen, verschilt per case. 

Woningbouw dorpen Hoogeveen

Bij elke van de tien dorpen van Hoogeveen wordt gezocht naar woningbouwlocaties. 
Op basis van sectorale onderzoeken zijn daarbij per dorp steeds enkele locaties 
geselecteerd als mogelijke uitbreidingslocaties. Gebleken is dat zaken als hinderzones, 
geluidszones, stank zones en aardgasleidingen veel gewicht inbrengen bij deze 
afweging. Water is meegenomen in de afweging, in sommige gevallen is water mede 
bepalend gebleken, maar in veel gevallen ook niet. De uiteindelijke keuze voor het 
uitbreiden van de dorpen is vooral gebaseerd op sociaal maatschappelijke overwegin-
gen. Als deze keuze minder gunstig uitpakt op gebied van water kan dit in de ogen 
van de betrokken partijen gecompenseerd worden op inrichtingsniveau, maar daar 
hangt dan wel vaak een prijskaartje aan. De gemeente spant zich vervolgens in om de 
kosten van de technische maatregelen voor waterbeheer zo snel mogelijk in beeld te 
brengen om deze nog mee te nemen in de grondexploitatie.

Reparatie-opgaven
Sinds de eeuwwisseling hebben steeds meer waterbeheerders ook een eigen 
water(bergings)opgave. Bestaand stedelijk en landelijk gebied voldoet dan niet aan de 
normen die in het kader van het NBW zijn afgesproken. Dit is ontstaan in het verleden. 
Oorzaken kunnen zijn dat de waterbeheerder in het verleden bij ruimtelijke ontwikkelin-
gen andere normen hanteerde, te veel water heeft laten dempen, of boezembergingen 
heeft laten volbouwen.

Waar deze opgave in planprocessen wordt ingevuld, betaalt het waterschap de extra 
kosten. Hierover bestaat geen discussie. Bij het project Hoogwaterbescherming Den 
Bosch zien we dat deze kosten worden gedragen door de twee betrokken waterschappen 
en Rijkswaterstaat, de laatste omdat de wateropgave mede is ontstaan als gevolg van 
afvoerverruiming in het hoofdwatersysteem. 
 
Klimaatbestendig ontwikkelen en seizoensberging
Het afgelopen decennium is wetenschappelijk steeds duidelijker vastgesteld dat het 
klimaat verandert, met als gevolg meer extremen: zwaardere buien, langer aanhoudende 
droogte en als gevolg daarvan doorgaande verzilting in laag Nederland. Als reactie daarop 
zoeken verschillende overheden, in verschillende projecten, naar mogelijkheden om het 
watersysteem ‘klimaatbestendig’ te maken. In deze context treedt gauw verwarring op. 
Begripsverwarring over de term seizoensberging naast de hiervoor genoemde vormen 
van berging. En verwarring in technische zin omdat de verschillende bergingsvormen ook 
ruimtelijk zijn verweven: dezelfde sloot kan zowel een functie hebben als berging ter voor-
koning van wateroverlast als een functie als seizoensberging. Tel daarbij nog de discussie 
op over het rekening houden met klimaatscenario’s en er is voldoende aanleiding tot 
misverstanden en discussie. Zeker ook over wie verantwoordelijk is voor de financiering 
van de oplossingen.

‘Klimaatbewust ontwikkelen’ en seizoensberging als mogelijke invulling daarvan 
betekenen glad ijs voor de waterbeheerder omdat ze daar a) geen duidelijke normen bij 
heeft, b) geen duidelijke bevoegdheden heeft en c) vaak geen geld voor (over) heeft. Als 
vervolgens de overige partijen hier ook geen geld voor over hebben, ontstaat een vacuüm.

Westflank Haarlemmermeer

De woningbouwbehoefte voor de noordvleugel van de Randstad is in de Nota ruimte 
bepaald op ongeveer 150.000 woningen. De Westflank Haarlemmermeer vormt een 
onderdeel van deze opgave. Naast deze opgave spelen in de Westflank ook opgaven 
voor water en voor groen. 

Het Rijk heeft voor het project de Westflank geld beschikbaar gesteld uit het 
budget voor de Nota ruimte (Nota ruimte-budget). Het uitgangspunt voor het Nota 
ruimte-budget was: ‘een hoogwaardig vestigingsklimaat, een optimale bereikbaar-
heid, voldoende aanbod van ruimte voor bedrijvigheid en uitstekende woon- en 
leefmilieus (inclusief groen en voorzieningen). In de Nota ruimte is de opdracht 
geformuleerd voor de provincies Noord- en Zuid-Holland om een gebiedsuitwerking 
van Haarlemmermeer en de Bollenstreek te maken, om te bezien op welke wijze de 
ruimtelijke ontwikkelingen (waaronder de verstedelijking) kunnen plaatsvinden. Uit 
deze gebiedsuitwerking, opgepakt door provincies in samenwerking met gemeenten, 
werden conclusies getrokken over wat mogelijk was in het gebied Haarlemmermeer-
Bollenstreek. Zo was de conclusie dat in de Westflank van Haarlemmermeer plaats 
was voor 2 miljoen m3 seizoensberging. 

In 2008 zijn de opgaven op gebied van woningbouw, water en groen door de partijen 
bij elkaar gebracht in een bestuursovereenkomst vanuit het besef dat deze drie 
aspecten samen opgepakt moesten worden om te komen tot integrale gebiedsont-
wikkeling. De uitkomst van de gebiedsverkenning (onder andere de 2 miljoen m3 
seizoensberging) zijn hierin als opgave opgenomen.

De plas, benodigd voor seizoensberging, vloeit voort uit de opdracht van het Rijk, 
maar is niet als zodanig door het Rijk opgelegd. De provincie, gemeente en het water-
schap hebben, samen met de andere bij de gebiedsuitwerking betrokken partijen, 
in de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek de mogelijkheid voor de 
seizoensberging van 2 miljoen m3 genoemd. Dit is vervolgens als concreet getal 
vastgelegd in de bestuursovereenkomst.

Rijnland is gedurende het proces pleitbezorger geweest van de seizoensberging, maar 
heeft hier geen wettelijke taak en achtte zich niet (financieel) verantwoordelijk. De 
andere drie partijen hadden hier een andere perceptie. Tot op dit moment is dit punt 
nog niet opgelost. Wel vinden de regionale partijen gezamenlijk dat de Westflank 
aantoont dat klimaatverandering, en de daaruit voortkomende verdrogingsproblema-
tiek, zulke majeure investeringen vraagt, dat dit om rijksbeleid en om rijksmiddelen 
vraagt. Het Nota ruimte-budget is bij lange na niet voldoende. 
De regionale partijen zijn van mening dat het Rijk een onmogelijke opdracht heeft 
geformuleerd. Zij vinden dat zij veel eerder en helderder het signaal naar het Rijk 
hadden moeten geven dat de klimaatopgave de draagkracht van de regio en van de 
gebiedsontwikkeling te boven ging. Dit is vooral te wijten aan het feit dat de opgave 
van klimaatbestendigheid en duurzaamheid een vage is. De partijen hebben deze 
omgezet in de concrete ambitie van 2 miljoen m3, maar hadden meer duidelijkheid 
van het Rijk gewenst over wat nu precies onder de opgave werd verstaan en op welke 
manier deze ook had kunnen worden gerealiseerd. 

Achteraf geven sommige respondenten aan dat in het begin niet voldoende scherp is 
gemaakt wat de consequenties zijn van de ambitie om de polder klimaatbestendig in 
te richten en wie voor de financiële gevolgen opdraait.
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Waalsprong

Het Waterhuishoudkundig Inrichtingsplan Waalsprong (WIW, 2009) is onderdeel van 
een contract dat is ondertekend door gemeente, GEM Waalsprong en WSRL. In dit 
contract zijn hiernaast afspraken gemaakt over overdracht van gronden, beheer en 
financiën. Duurzaamheid en klimaatadaptatie zijn belangrijke uitgangspunten in het 
WIW; in het structuurplan is hiervoor met het idee van de Ecopolis de basis gelegd. 
Het waterschap stelt ook financiële middelen beschikbaar via afspraken in het WIW. 
Zo draagt zij 3 miljoen euro bij aan de aanleg van een duurzaam en zelfvoorzienend 
watersysteem (zoals vastgelegd in het WIW). Daarnaast is er, en dit is bijzonder, 1 
miljoen euro beschikbaar als financiële prikkel om bij te dragen aan het realiseren van 
meer natuurvriendelijke oevers in het gebied dan door de norm gesteld.

Waterkwaliteit stedelijk watersysteem
Kwantiteits- en kwaliteitsopgave zijn in de cases verweven, ook wat betreft de te maken 
kosten.
Waterkwaliteit is een onderdeel van een zelfvoorzienend, robuust stedelijk watersysteem 
(Waalsprong, Westflank Haarlemmermeer). De Kaderrichtlijn Water wordt in de cases 
vrijwel niet genoemd als belangrijk voor het projectdoel of als extra kostenpost. 

In de case Westflank Haarlemmermeer is waterkwaliteit niet los te zien van de voor-
waarde van VROM om tot een ‘klimaatbewust ontwerp’ te komen. In een droogmakerij 
met veel voedselrijk en brak kwelwater is dit vertaald in seizoensberging van (zoet) 
neerslagwater: hoe meer hoe beter. De daarmee gemoeide kosten zijn dan uiteindelijk zo 
hoog, dat dit een bedreiging gaat vormen voor het gehele project. 
In de case Waalsprong is ook sprake van de aanleg van een robuust en zelfvoorzienend 
watersysteem van goede kwaliteit. De fysieke randvoorwaarden zijn hier echter volslagen 
anders (zoete kwel) waardoor dit hier veel eenvoudiger te realiseren is. Het waterschap 
draagt wel financieel bij om de aanleg van extra natuurvriendelijke oevers te stimuleren. 

Waterveiligheid
Het onderwerp veiligheid is in de cases steeds aan bod gekomen in relatie tot de bescher-
ming tegen overstroming door de zee en vanuit de grote rivieren. Regionale waterveilig-
heidsvraagstukken en de daaraan verbonden kosten zijn niet aan bod geweest. 

Voor het waterveiligheidsvraagstuk met betrekking tot de zee en de rivieren heeft het Rijk 
respectievelijk de programma’s Zwakke Schakels Kust en Ruimte voor de Rivier opgezet. 
Beide programma’s worden door het Rijk bekostigd. De uitvoering is in de cases vaak 
gemandateerd naar lagere overheden. Nevendoelstelling van de programma’s is namelijk 
dat, gekoppeld aan de ingreep, tevens de ruimtelijke kwaliteit van het aangrenzende 
gebied wordt verbeterd.

Riolering en zuivering
Grote gebiedsontwikkelingen brengen aanzienlijke aanleg- en beheerskosten met zich 
mee op voor riolering en afvalwaterzuivering. Waterschappen en gemeenten zijn beide 
verantwoordelijk voor een deel van de waterketen. In de cases is dit onderwerp niet aan 
bod geweest. 

6.3 Financiën in structuurvisies

Bij het opstellen van provinciale strategische plannen spelen kosten enerzijds een rol als 
argument in discussies; anderzijds zijn de kosten gekoppeld aan de uitvoeringsprogram-
ma’s van de strategische plannen. Over het algemeen worden de financiële consequenties 
van beleid minder nadrukkelijk in beeld gebracht dan binnen gebiedsontwikkelingen.

Hoe financiële argumenten door partijen worden gebruikt varieert per provincie en 
per onderwerp. In Friesland werd in de discussie over peilfluctuatie van de boezem als 
argument gebruikt dat dit te grote investeringen in kunstwerken vraagt. Dit was een 
(doorslaggevend) argument in de discussie. In de discussie over het gemaal bij het 
 Lauwersmeer heeft het Wetterskip Fryslân de voorkeur voor de locatie Lauwersmeer, 
mede omdat hier samen met Noorderzijlvest kan worden gebouwd. 
Hoewel het aanpassen van het waterbeheer op de doorgaande bodemdaling in het 
veenweidegebied een grote kostenpost is, spelen kosten voor waterbeheer in de discussie 
nauwelijks een rol. Het vermijden van toekomstige kosten speelt soms ook een rol. Zo 
is in de PSV Zuid-Holland vastgelegd dat geen nieuwe zoetwatervragende functies in 
verziltingsgevoelige gebieden mogen worden neergelegd.

Bij uitvoeringsprojecten die worden aangekondigd in de structuurvisies maken betrok-
kenen zelf financiële afspraken waar het provinciale belangen betreft. Op andere dossiers 
voeren zij de regie waarbij andere partijen onderling de financiële afspraken maken. 

Structuurvisie Zuid-Holland

De Structuurvisie beschrijft de visie voor de langere termijn, de uitvoeringsagenda 
de weg naar realisatie van de visie. Er worden meerjaren begrotingen vastgesteld en 
daaruit worden jaarbegrotingen en projectbegrotingen afgeleid. Iedere partij draagt 
bij naar verhouding. Zo zijn er bijvoorbeeld 7 Integrale Ruimtelijke Projecten (IRP) 
vastgesteld die invulling geven aan de hoofdopgaven van de provincie en waaraan 
budgetten zijn gekoppeld. Voor de provincie betekent dit financiële ondersteuning in 
de vorm van menskracht, geld voor onderzoeken en tijd. 
Voor een thema als waterberging voert de provincie een regierol en bepaalt het 
waterschap samen met gemeenten en andere belanghebbenden hoe de waterber-
ging vormgegeven moet worden en hoe de financiën geregeld worden.

6.4 Financiële koppelingen

Waar planningsopgaven gekoppeld worden, wordt ook getracht geldstromen en 
budgetten te koppelen of te bundelen. Voor water zien we in de cases legio lonende voor-
beelden van het geven van meerdere functies en betekenissen aan water, met als doel de 
financiering van dat water mogelijk te maken of te completeren. 

Streekplan Fryslân Koppeling boezemuitbreiding aan wonen aan het water. De boezemuit-
breiding wordt betaald uit de woningopbrengsten.

Waterdunen Recreatieondernemer en Zeeuws Landschap investeren in de ontwikke-
ling van een zout wetland. Door de ecologische kwaliteit van dit gebied 
te vergroten slaagt de provincie er in om dit gebied een rol te geven in 
de herstelopgave Westerschelde, waardoor de ontwikkeling financieel 
sluitend kan worden gemaakt. 

Hoogeveen Vergroting van de waterberging in de kanalen wordt gekoppeld aan de 
ontwikkeling van enkele jachthavens.

IJsseldelta zuid Het project Zomerbedverlaging Beneden IJssel levert zand op dat binnen 
het aangrenzende project IJsseldelta-Zuid wordt benut voor de aanleg 
van een ‘klimaatdijk’ met woningen.
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Bij alle woningbouwprojecten wordt gezocht naar de meerwaarde van water voor het 
ruimtelijk ontwerp. De financiële meerwaarde is hier indirect, want verdisconteerd in de 
woningwaarde.

6.5 Instrumenten

Naast geld worden publiek- en privaatrechtelijke instrumenten gebruikt om plannen 
mogelijk te maken. 

Mechanismen rond publiekrechtelijke instrumenten
In de publieke sfeer worden structuurvisies, verordeningen en inpassingsplannen 
gemaakt door de provincie, en structuurvisies en bestemmingsplannen op gemeentelijk 
niveau. Binnen de gebiedsontwikkelingen is het opstellen van bestemmingsplannen de 
laatste stap in de planvormingsfase waarmee de uitvoering van de plannen juridisch 
mogelijk wordt gemaakt. In deze fase wordt vaak formeel een watertoets uitgevoerd. Het 
waterschap heeft daarnaast de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen als het plan 
ter inzage ligt.

Waterdunen

Vanwege de provinciale belangen die verbonden zijn aan plan Waterdunen, de 
toegezegde nota ruimte gelden waarvoor van belang was dat Waterdunen daad-
werkelijk uitgevoerd zou gaan worden en gezien de voorzichtige opstelling van de 
gemeente Sluis, trekt de provincie het initiatief naar zich toe en maakt gebruik van 
haar bevoegdheid om een provinciaal inpassingplan op te stellen. Het waterschap 
wordt door de projectleider van de provincie betrokken bij het opstellen van het 
inpassingsplan. De inbreng van het waterschap is hierbij gericht op het inbrengen van 
de waterhuishoudkundige randvoorwaarden. 

In deze periode speelt ook het fuseren van de waterschappen Zeeuws-Vlaanderen en 
Zeeuwse Eilanden. Dit laatste schap had haar kantoor in Middelburg op Walcheren, in 
Zeeuws-Vlaanderen aangeduid als “de overkant”. Als gevolg van de fusie raken mede-
werkers van de fusiepartner betrokken bij Waterdunen en is de dossieroverdracht 
niet optimaal. Het waterschap stuurt hierdoor een zienswijze op het inpassingsplan. 
Volgens het waterschap gaat het daarbij om de laatste kleinigheden. Zij ziet dit als 
een logisch uitvloeisel van de toetsende rol, die het schap uiteindelijk ook heeft. De 
provincie begrijpt de zienswijze niet, daar zij het waterschap toch actief betrokken 
heeft bij het opstellen van het inpassingsplan. Er vindt op ambtelijk niveau een 
gesprek plaats. De details uit de zienswijze kunnen snel opgelost worden. 

De provinciale verordeningen worden ingezet om provinciale belangen veilig te 
stellen, ook op het gebied van water. In zowel Drenthe als Noord-Brabant zijn bijvoor-
beeld beschermingszones langs beken in de provinciale verordening vastgelegd. In 
Noord-Brabant scheelde dit het waterschap veel werk omdat zij dit daarvoor binnen 
alle afzonderlijke bestemmingsplannen moesten proberen vast te leggen.

Mechanismen rond privaatrechtelijke instrumenten
De inzet van een convenant of een contract als juridisch instrument past op het moment 
in een proces dat afspraken tussen partijen worden vastgelegd. Vaak is dat de uitkomst 
van een onderhandelingstraject waarin inhoudelijk koppelingen zijn gelegd tussen de 
belangen van meerdere partijen. Partijen spreken af gezamenlijk verdere stappen te 
zetten in het realisatietraject en daarbij worden principeafspraken gemaakt over de 
financiële consequenties. Dit biedt zekerheden en verantwoordelijkheden naar elkaar toe 
in het stadium dat nog geen planologische verankering heeft plaatsgevonden.

Oude Willem

Het Rijk, de gemeente Appelscha, Staatsbosbeheer en de provincie Friesland hebben 
in een bestuursovereenkomst een maatregelenpakket afgesproken met betrekking 
tot de grens van het Natura2000 gebied, natuurontwikkeling en recreatieontwik-
keling en economische ontwikkeling. Daarin is ook vastgelegd dat de partijen zich 
“zullen inspannen om bij te dragen aan de kosten van de maatregelen” waaroor zij 
in de overeenkomst zijn genoemd. Het vaststellen van deze overeenkomst bracht het 
proces in een versnelling. Verschillende maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd. Om 
ook het proces aan de Drentse kant van de Oude Willem te versnellen wordt bekeken 
of ook in de gemeente Westerveld een overeenkomst kan worden gesloten waarin de 
koppeling tussen verschillende belangen expliciet wordt gemaakt. 

Afspraken tussen publieke en private partijen over woningbouw worden in verschillende 
cases vastgelegd in een convenant of een anterieure overeenkomst. Dergelijke contracten 
zijn, in verband met de grote financiële belangen die hiermee gepaard gaan, ver dicht-
getimmerd. Afspraken zijn daarmee weinig flexibel ondanks dat de er in de vaak lange 
looptijd van de projecten van alles verandert in de context waarbinnen het project wordt 
gerealiseerd. Dit kan frictie geven en gevolgen hebben voor het watersysteem.

Noorderwelf

Gemeenten en ontwikkelaars hebben gezamenlijk in een GEM de deelgebieden 
Waterrijk en Parkrijk van Saendelft ontwikkeld. Afspraken over realisatie zijn uit-
onderhandeld tussen gemeente en ontwikkelaars en vastgelegd in een convenant, 
stedebouwkundige hoofdstructuur en uiteindelijk in de bestemmingsplannen. De 
ontwikkeling vindt plaats volgens dit afsprakenkader. 
Afwijking daarvan betekent nieuwe onderhandelingen.
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7 Procesinstrumenten

7.1 Inleiding

In de cases zien we zeer verschillende manieren waarop actoren zoeken naar afstemming 
en integratie van ruimtelijke functies. We zien ten minste vier typen instrumenten die 
veel worden gebruikt:

1 Creatieve instrumenten, zoals ontwerpsessies waarbij gezocht wordt om via de 
tekentafel te komen tot integratie van water en andere ruimtelijke functies. Externe 
creatieve geesten spelen een belangrijke rol en de input van alle betrokkenen krijgt 
een kans. Water is ontwerpvariabele. 

2 Onderzoekinstrumenten, zoals een MER of inhoudelijke studies naar bodem, water-
systeem of veiligheid waarbij gekeken wordt wat de effecten zijn van ruimtelijke 
ontwikkelingen en hoe effectief bepaalde oplossingsstrategieën zijn. 

3 Rekeninstrumenten, zoals een businesscase, een GREX of een MKBA, waarbij gekeken 
wordt naar de financierbaarheid van de verschillende planonderdelen en de verdeling 
van de lusten en de lasten.

4 Communicatie- en procesinstrumenten, zoals de watertoets en de Mutual Gains 
Approach, die spelregels stellen voor de wijze van afstemming tussen partijen. 

7.2 Inzet van instrumenten

De manier waarop met instrumenten wordt omgegaan in de cases is sterk verschillend. 
Als mechanisme herkennen we dat de trekkers van de gebiedsprocessen vooral zelf kiezen 
welke instrumenten binnen het planproces worden ingezet. Zij stemmen de inzet van 
instrumenten enerzijds af op de behoeften die bestaan in het planproces en anderzijds 
op de wettelijke verplichtingen. Er bestaat binnen de cases geen duidelijke voorkeur voor 
nadere juridische voorgeschriften omtrent het in te zetten instrumentarium.

Creatieve instrumenten
De creatieve instrumenten passen het best in een gezamenlijk, doelzoekend proces op 
basis van gelijkwaardigheid en openheid. Verschillende soorten creatieve instrumenten 
komen naar voren in de cases waarbij steeds de interactie tussen ontwerp/ontwerpers en 
de wateropgaven een belangrijke rol speelt. In Rijnenburg is een charrette georganiseerd 
waarin de eerste ideeën voor de grote lijnen van de planontwikkeling zijn ontwikkeld. In 
de case Oude Willem zijn schetssessies gehouden om de varianten van de plan-mer te 
formuleren. In de Westflank zijn ontwerpateliers georganiseerd voor de positionering en 
vormgeving van de wateropgave.

In gezamenlijke zoekprocessen en in ontwerpsessies kan de waterbeheerder veel betekenen. 
De wateropgave wordt een ontwerpopgave waarmee leuke plaatjes kunnen worden gemaakt 
en er wordt gezamenlijk gezocht naar meerwaarde door het combineren van functies.

Onderzoeksinstrumenten
De onderzoeksinstrumenten passen meer bij een proces waarbij een waterbeheerder op 
basis van argumenten het waterbelang moet verdedigen. De waterbeheerder kan hier 
veel mee bereiken, maar is daarbij wel afhankelijk van de ontvankelijkheid van de andere 
partijen. Onderzoeksinstrumenten worden vaak ingezet uit zorgvuldigheidsoverwegingen.

Voor wettelijk voorgeschreven instrumenten als de plan-mer of de watertoets geldt 
dat deze ofwel worden omarmd als deze goed in het gekozen proces passen, ofwel 
pragmatisch worden ingevuld als deze verplicht zijn, zonder dat partijen een meerwaarde 
verwachten. De plan-mer wordt in enkele cases op structuurniveau vrijwillig uitgevoerd 
als ‘keurmerk’ voor een gedegen afweging en goed doorlopen objectief planproces. Als 
voorbeeld: voor de Oude Willem is hiervoor gekozen in verband met de ligging in een 
Natura2000-gebied. De watertoets is in deze cases op dat niveau niet in beeld; water-
aspecten worden in de ogen van betrokkenen voldoende afgedekt in de plan-mer. In de 
case Noorderwelf is voor de Omzoom de locatie-MER gecombineerd met de watertoets 
voor het op te stellen bestemmingsplan.
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Oostelijke Langstraat

Waterschap Aa en Maas is de regionale waterkwaliteits- en -kwantiteitsbeheerder en 
is daarmee verantwoordelijk voor een goede waterhuishouding rond Den Bosch. Het 
waterschap is vanuit de brede watertoetsgedachte actief in de vroege planfasen en 
heeft daarvoor in zijn organisatie formatie gereserveerd. Er is sprake van een ‘kolom’ 
in de organisatie. Boven in de kolom vindt gericht RO-beleidsbeïnvloeding plaats, 
waarbij bestuurders actief betrokken zijn. De kolom bestaat verder uit strategische 
adviseurs, adviseurs, projectleiders, vergunningverleners en watertoetsers. 

De zware wateroverlast rond Den Bosch in 1995 was aanleiding voor het water-
schap om te gaan zoeken naar oplossingen voor wateroverlast rond Den Bosch. 
Door de Maaswerken (verbreding en verruiming van de Maas in Limburg) komt de 
hoogwaterpiek van de Maas eerder in Den Bosch aan en valt dan samen met de 
hoogwaterpiek in de Dommel en de Aa. Hierdoor ontstaat bij Den Bosch een knelpunt, 
omdat in dit lage gebied het water uit de beide riviertjes samenkomt en er voor het 
overtollige water in de Maas op dat moment geen ruimte is. De Bossche Broek werd 
na 1995 aangewezen als waterbergingsgebied, maar bleek niet voldoende. 

Het waterschap heeft daarom het initiatief genomen om met belanghebbende 
gebiedspartijen tot een locatie te komen en de financiering te regelen met andere 
betrokken waterbeheerders. Lambert Verheijen (dijkgraaf van Waterschap Aa en 
Maas) heeft alle gebiedspartners betrokken bij het zoeken naar een oplossing voor de 
problematiek: het project Hoogwaterbescherming Den Bosch (HoWaBo). 

Naast wateropgaven speelden in het gebied ook opgaven op het gebied van 
mobiliteit (Corridorstudie A59) en natuur (De groene Delta). Bij de betrokken partijen 
rijpte het besef dat de drie projecten een meerwaarde voor elkaar kunnen hebben. 
De mogelijkheid tot het ontwikkelen van een Groene Rivier zoals deze was ontwik-
keld in het kader van HoWaBo betekende tevens een blauw-groene corridor tussen 
noord en zuid. HoWaBo zou kunnen bijdragen aan herstel van de natte natuurparels, 
verbetering van de geohydrologische condities (kwel) voor natuur en het ecologisch 
verbinden van de natte natuurgebieden. Blauw-groene verbindingen namen de 
weerstand bij de groene organisaties weg tegen versterking van de A59-corridor.
 
In de overlegorganen van de Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat staat het 
waterschap open voor suggesties om de waterberging voor de andere functies op 
een zo gunstig mogelijke wijze vorm te geven. Echter, eventuele extra kosten zullen 
door anderen gedragen moeten worden en uitvoering van de hoogwateraanpak mag 
hierdoor geen vertraging oplopen.

Rekeninstrumenten
De rekeninstrumenten passen bij een onderhandelproces over de moeilijkste vraag van 
een planproces: wie draait op voor de lasten en wie profiteert van de lusten? In dit soort 
processen heeft de waterbeheerder het vaak moeilijk, omdat andere belangen vaak 
zwaarder wegen. 

Het instrument MKBA is alleen in de case Westflank Haarlemmermeer toegepast. Dit was 
in deze case noodzakelijk om in aanmerking te komen voor het Nota Ruimte-budget. Het 
wateraspect kwam slecht uit deze analyse, wat door de partijen wordt toegeschreven 
aan het instrument MKBA, waar met name de baten van water niet goed en objectief in 
kunnen worden meegenomen. Wel was de moeilijke positie van water in het plan door 
het opstellen van de MKBA al vroeg duidelijk. 

Procesinstrumenten
Een specifiek appèl op het procesinstrument watertoets wordt gedaan om de positie van 
de waterbeheerder in planprocessen te verduidelijken en te verantwoorden. Dit is maar in 
weinig cases het geval. Waar waterbeheerders inzetten op intensief toetsen of co-produ-
ceren gedurende het gehele strategische planproces, wordt de watertoets als instrument 
niet meer herkend. Water is daarvoor te zeer versmolten in het planproces. Het uitvoeren 
van een watertoets wordt door partijen dan vaak geassocieerd met het uitbrengen van 
een wateradvies en het opstellen van een waterparagraaf voor een bestemmingsplan. 
Kortom: de ‘watertoets’ als procedureel sluitstuk van een goed doorlopen ‘waterproces’. 
Partijen ervaren het dan als positief dat de inhoud daarvan al in de eerdere stadia van het 
planproces vorm heeft gekregen. 

In alle onderzochte cases hebben naar onze indruk wateraspecten een duidelijke plaats 
in het ontwerp- en onderhandelingsproces (gehad). Dit wordt als vanzelfsprekend gezien. 
Over of dit al dan niet ‘watertoets’ heet, zijn er verschillende geluiden. Vrijwel unaniem 
wordt ‘watertoets’ toch een wat ongelukkige benaming gevonden voor het proces van 
meedenken en meeontwerpen. 

Woningbouw dorpen Hoogeveen

Zowel bij het ontwikkelen van de structuurvisie voor Hoogeveen als bij de ontwik-
keling van uitbreidingslocaties bij de dorpen van Hoogeveen is en wordt het 
instrument watertoets expliciet toegepast en ook zo benoemd. Met het opstellen 
van de structuurvisie Hoogeveen werd gestart in 2002. In dat jaar werd ook gestart 
met het opstellen van een waterplan voor Hoogeveen. Gedurende het planproces 
van beide plannen werd besloten deze te koppelen: het waterplan werd vastgesteld 
als waterparagraaf bij de structuurvisie. In het project woningbouw dorpen dat is 
voortgekomen uit de structuurvisie wordt de woningbouw bij de dorpen in drie 
stappen concreet gemaakt. Eerst wordt een locatie gekozen, vervolgens wordt een 
schetsontwerp gemaakt en de derde stap is dat door middel van een bestemmings-
plan woningbouw mogelijk wordt gemaakt. Het waterschap is als adviseur betrokken 
in dit proces. Bij het opstellen van het bestemmingsplan wordt vervolgens de 
procedurestappen van de watertoets een formeel wateradvies gegeven en wordt een 
waterparagraaf opgesteld. De verwachting is dat deze laatste stap gezien de nauwe 
betrokkenheid van het waterschap geen problemen gaat opleveren.

Rijnenburg

Bij het opstellen van de structuurvisie voor Rijnenburg is water integraal in de plan-
vorming meegenomen en is het waterschap steeds betrokken geweest. De gemeente 
Utrecht, de provincie Utrecht en het waterschap werkten samen in het Klimaatatelier 
waarin zowel werd ingezet op klimaatadaptatie en mitigatie als duurzaamheid in 
bredere zin. In dit kader kwamen waterveiligheid, waterkwantiteit en ook het zuive-
ringssysteem aan bod.
Er is volgens betrokkenen geen ‘formele watertoets’ uitgevoerd en deze term is 
gedurende het planproces tot nu toe ook niet gebruikt. Gezien de betrokkenheid van 
het waterschap in het proces gaan de partijen er vanuit dat het uitvoeren van een 
watertoets op een later tijdstip, bijvoorbeeld bij het opstellen van het bestemmings-
plan, geen problemen oplevert.
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8 Spelers

8.1 Inleiding

In dit hoofdstuk beschrijven we de typen strategie, handelings- en interactiepatronen van 
actoren die we in de cases hebben waargenomen, voor zover ze (mogelijk) van invloed zijn 
op wat er met waterbelangen en wateraspecten van RO-processen gebeurt. In de para-
grafen 8.2 tot en met 8.5 gaan we achtereenvolgens in op de strategie en de opstelling 
van waterschappen, rijkswaterstaat, provincies en gemeenten. Met ‘strategie’ verwijzen 
we hier naar patronen in het handelen van actoren en de daaraan gekoppelde interactie; 
dat hoeft niet altijd bewust of doelgericht te zijn. Ook gaan we in op de vraag wat op 
basis van de cases kan worden gezegd over de condities waaronder de geïnventariseerde 
strategieën en interactiepatronen ‘positief’ of juist ‘negatief’ werken (in de ogen van 
betrokkenen). In paragraaf 8.6 gaan we in op enkele belangrijke aspecten van de inbreng 
van personen die deelnemen aan planprocessen.

8.2 Waterschap 

Hoe stelt het waterschap zich op?
Voortbordurend op Van Buuren et al. (2010) onderscheiden we vier rollen die waterschap-
pen in planprocessen kunnen innemen, zie figuur. 

Rollen van waterschappen in water governance (naar Van Buuren et al. 2010)

Toetsen (sectoraal)
De meest klassieke rol lijkt die van het sectoraal (achteraf) toetsen van plannen aan de 
regels en normen van de waterbeheerder. Daarbij past het vroegtijdig formuleren van 
randvoorwaarden. Respondenten wijzen er vaak op dat dit de situatie was voorafgaand 
aan het planproces of in de beginstadia van al langer lopende ontwikkelingen, zoals 
Noorderwelf (ontwikkeling Saendelft). Daarnaast kan het inbrengen van stevige randvoor-
waarden een middel zijn om in het proces ‘aan tafel’ te komen, zoals in eerste instantie bij 
Rijnenburg.

Hier passen wel twee kanttekeningen. Binnen de organisaties van de waterschappen 
leeft nog de wens om op deze wijze als waterschap planvorming te kunnen beoordelen. 
Sommige afdelingen en functionarissen opereren ook vanuit deze logica. Anderen zien 
het als een terugvaloptie voor het geval in het planproces onvoldoende recht aan water-
belangen is gedaan. Daarnaast zijn er geluiden dat deze (minimalistische) rol wellicht het 
beste zou passen bij een terugtredend waterschap dat zich richt op zijn kerntaken en deze 
zo efficiënt mogelijk uitvoert. 

Co-produceren

Sectoraal Adviseren

Toetsen

Integraal
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Toetsen (integraal)
Ook deze rol richt zich met name op het achteraf toetsen aan voorafgestelde normen, 
maar deze toetsing is wel vanuit een breder perspectief dan alleen het waterbelang. 
De waterbeheerder probeert ook recht te doen aan de afweging die gemaakt is in het 
planproces en kijkt niet zozeer naar de letter als wel naar de geest van de normen van het 
waterschap, omdat dit beter past bij de andere opgaven.
Deze rol lijkt voor te komen, maar dan vooral gedurende sommige (formele) episoden in 
het planproces waarin daadwerkelijk van de waterbeheerder een oordeel over de plannen 
wordt gevraagd. Deze rol is dan vooral als veiligheidsklep voor de meer co-producerende 
rol en dient dan om ook formeel te bevestigen dat de plannen voldoen aan de wensen van 
de waterbeheerder. 

Streekplan Fryslân

Ook binnen het waterschapsbestuur vindt belangenafweging plaats. Vanwege de 
specifieke de rol als waterbeheerder levert dit bij andere actoren soms bevreemding 
op die het vinden van draagvlak ook kan bemoeilijken. Zo is de stellingname van het 
Wetterskip Fryslân ten tijde van het tot stand komen van het streekplan vanuit de 
betrokken milieu- en natuurorganisaties vaak ervaren als een verdediging van het 
agrarische belang (de agrarische sector was stevig vertegenwoordigd in het bestuur) 
en minder van andere aan water gebonden belangen zoals natuur.

Co-produceren (sectoraal)
Over het algemeen geldt dat waterschappen proberen mee te denken en dat zij dit ook 
vanuit een integrale oriëntatie doen. Dan ontstaan gezamenlijke zoektrajecten waarin 
zowel de wateropgave ‘ontdekt’ moet worden, als de manier waarop deze haar beslag 
krijgt. Hier zien we duidelijke verschillen tussen hoe smal of breed het waterschap dit 
insteekt. Zij kan dit volledig vanuit een sectorale ambitie doen met het oogmerk het 
‘waterbelang’ zo goed mogelijk te behartigen. Daarbij zoekt ze wel de verbinding met 
andere ruimtelijke issues, maar vooral vanuit de wens om te komen tot optimalisering 
van het wateraspect. Zij ziet zich ook nadrukkelijk als ‘eigenaar’ van het waterbelang, in 
het gezamenlijke zoekproces waarin andere partijen eigenaar zijn van andere belangen. 

Co-produceren (integraal)
In enkele gevallen zit het waterschap volwaardig in het projectteam en brengt op alle 
mogelijke manieren kennis en expertise in het ontwerpproces in. Er is sprake van een mul-
tidisciplinaire samenwerking waarin partijen gezamenlijk zoeken naar een optimale mix 
van ruimtelijke functies, waaronder water. Partijen ervaren een gedeeld eigenaarschap 
en proberen elkaar vast te houden door bijvoorbeeld de wateropgave te vervlechten met 
ruimtelijke kwaliteit, natuur en recreatie. 

Rolwisseling 
In planprocessen verschuift de rol van het waterschap in veel gevallen. Rollen wisselen 
al naar gelang de procesdynamiek. We zien in veel gevallen het patroon van een start 
met een passieve waterbeheerder die randvoorwaarden formuleert, naar een actief co-
producerende waterbeheerder gedurende het planproces, die echter in de staart van het 
planproces terugvalt op een meer toetsende rol.

Organisatie en visie
De houding van individuele medewerkers en de inrichting van de organisatie worden 
sterk bepaald door de houding van hun bestuurder (dijkgraaf). Een bestuurder, gericht 
op integratie van water en ruimtelijke ontwikkeling, steunt eerder het co-producerend 
en integraal participeren dan een bestuurder die zich in de eerste plaats waterbeheerder 
voelt. Hier zien we grote regionale verschillen. Een dergelijke opmerking geldt ook voor 
het managementniveau. Door de schaalvergroting is wel een professionaliseringsslag 
gemaakt, in die zin dat gespecialiseerde medewerkers kunnen worden ingezet.

De rolopvattingen binnen de organisatie hangen samen met een fundamenteel 
onderscheid tussen de front-office en de back-office. Medewerkers in de lijn zijn meer 
sectoraal en toetsend georiënteerd dan de medewerkers die in interorganisatorische 
projectomgevingen werken. Waterschappen signaleren dit ook. Als voorbeeld gaf de 
betrokken accountmanager bij Noorderwelf aan dat hij bewust in contact bleef met 
de vergunningverleners binnen het schap om de door hem gemaakte afspraken in het 
planvormingsproces te kunnen borgen.

Een rol van co-producerend en integraal participeren in planprocessen is gebaat bij een 
duidelijke langetermijnvisie op de ontwikkeling van de watersystemen in het beheerge-
bied. We zien dat die in een aantal gevallen nu ad hoc worden opgesteld, zoals bij Rijnen-
burg en voor de Haarlemmermeerpolder. In de case Hoogeveen kwam aan de orde dat een 
dergelijke visie er nog niet is maar een rol kan spelen in de aantakking van het waterschap 
bij gemeentelijke structuurvisies.

Hoe kijken andere partijen naar het waterschap? 
De wijze waarop andere overheden naar het waterschap kijken, is minstens zo belangrijk 
om te begrijpen hoe het waterbelang wordt ingebracht in het planproces. Ook hier zien 
we dat er grote verschillen zijn. Grofweg kunnen we drie oriëntaties onderscheiden.

Normgericht – Hierbij zijn andere overheden vooral geïnteresseerd in de vraag waar zij 
zich aan moeten houden en betrekken zij de waterbeheerder verder zo min mogelijk in 
het planproces. Dit kwam voor in de beginstadia van al langer lopende ontwikkelingen, 
zoals VINEX-locaties

Inputgericht – In deze oriëntatie staan andere overheden open voor advies, maar zien zij 
zichzelf primair verantwoordelijk voor de voorgenomen ontwikkeling en is het water-
belang primair de verantwoordelijkheid van de waterbeheerder. De waterbeheerder mag 
input leveren, maar het maken van keuzen en afwegingen blijft voorbehouden aan de 
overheden die het planproces trekken (zie bijvoorbeeld de cases Waalsprong en tweede 
fase Rijnenburg). 

Reflectiegericht – Hier zijn andere overheden daadwerkelijk op zoek naar het verbinden 
van opgaven om te komen tot kwaliteit en meerwaarde. Waterbeheerders worden actief 
betrokken bij het planproces en worden zoveel mogelijk benut om te komen tot hoog-
waardige ontwerpen. Dit zien we bijvoorbeeld in case Westflank Haarlemmermeer. 

Deze oriëntaties wisselen gedurende planprocessen. Vooral als er moeilijke afwegingen 
moeten worden gemaakt, schakelen overheden vaak terug naar een minder ambitieuze 
oriëntatie. 

Hoogeveen

In het gehele proces van structuurvisie tot en met dorpsplannen heeft de gemeente 
een open, reflectiegerichte houding en betrekt zij alle belanghebbenden, waaronder 
ook het waterschap, vroeg in het planvormingstraject.

8.3 Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat kiest bij provinciale structuurvisies een formele en toetsende opstelling: 
voornamelijk schriftelijke reacties die direct gericht worden aan de provincie. Rijkswater-
staat opereert daarbij vooral als beheerder van rijkswateren en stelt zich niet op als belan-
genbehartiger van rijksbeleid. Hiermee is de rol van Rijkswaterstaat in structuurvisies vrij 
beperkt. Rijkswaterstaat is voor veel partijen dan ook niet zichtbaar in het planproces rond 
structuurvisies.
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Rijkswaterstaat is initiatiefnemer van projecten langs de rivieren in het kader van Ruimte 
voor de Rivier. Regionale en lokale overheden willen de Ruimte voor de Rivier-projecten 
graag integreren in een bredere aanpak, gericht op ruimtelijke kwaliteitsversterking. 
Daarom wordt er voor gekozen om veel van de projecten te laten trekken door regionale 
partijen. Deze worden dan gemandateerd aan de regionale of lokale overheid en 
Rijkswaterstaat is dus wel initiator maar geen trekker. In de projecten langs de rivieren 
denkt Rijkswaterstaat vervolgens mee over oplossingen. Rijkswaterstaat toetst daarbij 
tevens als beheerder van het rijkswater de bestemmingsplannen op waterkwantiteits- en 
kwaliteitsaspecten. 

 
Streekplan Fryslân

Middels intensieve afstemming tussen Rijkswaterstaat en andere rijksonderdelen 
wordt gekomen tot een gezamenlijke reactie op het streekplan. Ook wordt over 
onderdelen overleg gevoerd. Als formele reactie middels een brief aan de provincie 
geeft Rijkswaterstaat met betrekking tot de watertoets aan dat een duidelijke start 
van het watertoetsproces ontbreekt, dat er geen afsprakennotitie is opgesteld, dat 
er geen expliciet wateradvies is afgegeven en dat de waterparagraaf niet de voorge-
schreven inhoud bevat. In de paragraaf over de watertoets in het streekplan wordt 
alleen het Wetterskip en niet Rijkswaterstaat genoemd.

Waalsprong

Rijkswaterstaat is hoofdinitiatiefnemer voor de Ruimte voor de Rivier projecten. Het 
project Dijkteruglegging Veur-Lent is gemandateerd aan de gemeente Nijmegen. Dit 
past bij de decentrale aanpak die kenmerkend is voor het programma Ruimte voor 
de Rivier. Zij treedt in de praktijk op als projectmanager of initiatiefnemer van het 
project. RWS heeft binnen het project een toetsende rol met name ten aanzien van 
relaties bouwplannen in het project de Waalsprong en de rivier (veiligheid, waterver-
keer). 

8.4 Provincies

Gebiedsontwikkeling
De provinciale overheid is in onze cases met gebiedsontwikkeling zeer verschillend 
aanwezig. Haar betrokkenheid varieert van vrijwel geheel afzijdig tot en met initiërend 
en zeer actief. Vrijwel parallel hieraan varieert haar wijze van betrokkenheid van louter 
planologisch faciliteren en toetsen tot en met integraal meedenken. 

Een actieve rol van een provincie die trekt aan de integrale ontwikkeling zien we het best 
in het landelijk gebied en bij cases die integraal en gemeentegrensoverstijgend zijn. In de 
case Waterdunen neemt de provincie op een gegeven moment zelfs de verantwoordelijk-
heid voor een provinciaal inpassingsplan. In de case Oude Willem is in het begintraject 
de provincie Drenthe, en later de provincie Friesland de trekker. In integrale en gemeen-
tegrensoverschrijdende cases lijkt de provincie vooral te sturen op een volwaardige 
synchronisatie van water en andere functies (Oostelijke Langstraat, IJsseldelta Zuid). 
Opvallend is dat er geen voorbeelden zijn van cases waarin de provincie vooral stuurt op 
de niet-watergerelateerde elementen van de gebiedsontwikkeling.

In cases waarin woningbouw centraal staat, zoals de Waalsprong, lijkt de provincie 
daarentegen nauwelijks een rol te spelen. Ook in de case Hoogeveen zien we dat de 
provincie zich vooral toetsend opstelt. In de case Westflank verwachten gemeente en 
waterschap dat de provincie zich eigenaar voelt van de gebiedsontwikkeling, maar neemt 
de provincie die rol niet echt op zich. In de case Rijnenburg denkt de provincie wel mee 
over de gebiedsontwikkeling, maar dan via het tweede spoor van het eigen initiatief 
Klimaatatelier.

Bij de woningbouwcases Rijnenburg en Noorderwelf is de provincie trekker van de ontwik-
keling van het aangrenzende groengebied. Een goede afstemming van de watersystemen 
in het nieuwe woongebied en groengebied lijkt daarbij vooral tot stand te komen door de 
inbreng vanuit gemeente en waterschap.

De provincie als middenbestuur heeft in veel cases niet echt een spelbepalende functie. 
Vaak fungeert zij als medespeler of als toeschouwer. Soms bewaakt ze de spelregels. Aan 
het einde van het rapport komen we op deze observatie terug. 

Structuurvisies
Provinciale organisatie
Bij het opstellen van provinciale strategische plannen is de afdeling Ruimte binnen provin-
cies logischerwijs trekker. De afdeling Water van de provincies is meestal de intermediair 
tussen waterschap(pen) en de afdeling Ruimte. De afdeling Water is in de meeste cases 
vertegenwoordigd in een schrijfteam voor de ruimtelijke plannen maar staat in andere 
provincies toch meer aan de zijlijn, zeker als zij niet bestuurlijk (via de gedeputeerde 
water) is vertegenwoordigd in het planproces).
Uit de cases Flevoland en Zuid-Holland blijkt dat een integraal proces niet goed mogelijk 
is zonder een op samenwerking en integratie gerichte opstelling van bestuurders en 
management.

De verhoudingen tussen de provinciale afdeling Water en de waterschappen verschilt 
sterk per provincie. In Friesland staan Wetterskip en afdeling Water dicht bij elkaar. In 
Flevoland is er regelmatig discussie geweest over de inhoudelijke en financiële waterthe-
ma’s en hebben discussies plaatsgevonden met als doel taken en verantwoordelijkheden 
tussen provincie en waterschap af te stemmen. In Zuid-Holland hebben waterschappen 
zelf het initiatief genomen om aan te sluiten bij de ontwikkeling van de structuurvisie. 
Het eerste aanspreekpunt voor de RO-afdeling van de provincie over water was de 
waterafdeling van de provincie. De waterafdeling communiceerde vervolgens met de 
waterschappen. De waterafdeling van de provincie en de waterschappen vonden daarbij 
meer begrip bij elkaar dan de twee afdelingen binnen de provincie onderling.

De nieuwe structuurvisies zijn tot stand gekomen niet lang nadat de nieuwe provinciale 
waterplannen zijn vastgesteld. De waterplannen hebben eveneens de status van struc-
tuurvisie, wat betreft hun ruimtelijk relevante onderdelen. De structuurvisies zijn met 
deze waterplannen afgestemd. Omdat de thematiek van de ruimtelijke structuurvisies 
breder is, willen de schappen ook daar hun inbreng hebben. 

Verwachtingen
Er bestaat in een aantal cases een verschil tussen de verwachtingen die waterschappen 
hebben van de rol van de provinciale structuurvisie en de bedoelingen die de provincie 
met dit stuk heeft. Vanuit de visie van ‘decentraal wat kan, provinciaal wat moet’, ligt de 
focus van de structuurvisies op de grote lijnen. Waar waterschappen vragen om meer op 
te nemen over water wordt hun teruggevraagd dit concreet te maken, en dit is vaak een 
lastige opgave.

Tevens speelt hierin mee dat de provinciale structuurvisie dient voor het benoemen van 
de zaken die van belang zijn voor het provinciale bestuur. Belangen van het waterschap 
zal de provincie alleen maar in de structuurvisie opnemen als dit ook provinciale belangen 
zijn.
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Locatiekeuzen
Het aantal locatiekeuzen dat gemaakt wordt op provinciaal niveau lijkt beperkt. De 
provincie stuurt vooral door criteria aan te geven op basis waarvan gemeenten de keuzen 
maken. Water speelt als criterium een rol, vaak in één adem genoemd met de lagenbe-
nadering of water als ordenend principe. De woningbouwlocaties die staan aangegeven 
komen voort uit locatiekeuzeprocessen die per gemeente spelen.

Structuurvisie Noord-Brabant

De provincie heeft bij de structuurvisie RO ingestoken op ontwikkelingsgericht beleid, 
waarbij de provincie alleen beleid maakt voor provinciale belangen. Onderwerpen die 
in het vroegere streekplan wel aan de orde kwamen en waarvoor provinciaal beleid 
werd gevoerd, komen in de structuurvisie RO niet meer terug. Een voorbeeld hiervan 
is de Groene Hoofdstructuur (GHS). In het streekplan werd de GHS aangewezen en 
werd deze hiermee op provinciaal niveau beschermd. In de structuurvisie komt dit 
niet meer expliciet terug, wat volgens natuur- en milieuorganisaties leidt tot minder 
duidelijke uitspraken over bijvoorbeeld het wel of niet toelaten van functies. Voor 
natuur- en milieuorganisaties is dit lastig omdat zij juist erg gericht zijn op behoud en 
bescherming van bestaande waarden.

De waterschapsbond heeft in een reactie op het voorontwerp van de structuurvisie 
RO een wateradvies gegeven. In dit advies werd aangedrongen op het opnemen van 
reserveringsgebieden voor waterberging. De opgave van de waterbergingsgebieden 
bestaat uit twee elementen, namelijk 1) harde waterbergingsgebieden die al zeker 
zijn en tot en met 2015 worden gerealiseerd en 2) reserveringsgebieden die nog niet 
zeker zijn, maar die de waterschappen willen reserveren voor toekomstige water-
berging. Ondanks dat dit tweede element niet 'hard' is, geeft de Noord-Brabantse 
Waterschapsbond aan dat dit op aandringen van de bond in de structuurvisie RO is 
opgenomen: de reserveringsgebieden zijn aangewezen in de visie. De reden van de, 
aanvankelijke, terughoudendheid van de provincie zou de grote ruimtelijke impact 
zijn die de aanwijzing heeft, omdat andere mogelijke functies in deze gebieden 
hiermee worden beperkt. 

Dat deze opgave wel is opgenomen in de structuurvisie RO betekent volgens de 
waterschappen een belangrijk positief effect op de waterkwaliteit. Er wordt namelijk 
zoveel mogelijk voorkomen dat andere functies (zoals omzetting van grasland naar 
akkerbouw) in de reserveringsgebieden plaatsvinden, waardoor de waterkwaliteit 
niet wordt verslechterd als gevolg van bestrijdingsmiddelen en bemesting et cetera. 
Door de provincie wordt deze voorstelling van zaken echter bestreden. Men zou 
helemaal niet terughoudend zijn geweest bij reserveringsgebieden: die zijn al in de 
reconstructieplannen neergelegd. Bovendien heeft het opnemen van reserveringsge-
bieden in de structuurvisie geen directe gevolgen voor de waterkwaliteit.

Uitstellen of verschuiven
Beleidsontwikkeling op het gebied van water is een doorlopend proces. Het opstellen 
van provinciale structuurvisies speelt een rol in deze discussie, maar de discussie wordt 
lang niet altijd afgerond in het kader van de structuurvisie. Er is vaak sprake van lange-
termijnontwikkelingen. De oplossing van dergelijke vraagstukken, zoals bodemdaling 
veenweidegebied en verzilting in Zuid-Holland, wordt gefaseerd. Procesafspraken worden 
als een momentopname in het plan opgenomen.

Structuurvisie Zuid-Holland

Duidelijk onderdeel van de discussie rond de structuurvisie Zuid0-Holland was 
de taakverdeling. Standpunt van de provincie was ‘je gaat erover of niet’ om te 
voorkomen dat zaken bestuurlijk nodeloos ingewikkeld worden. Mede hierdoor 
missen de waterschappen in de structuurvisie soms de back-up vanuit de provincie.

8.5 Gemeenten

Hoewel de verschillende gemeenten in de onderzochte cases niet allemaal even actief en 
overtuigend aan de gebiedsontwikkeling trekken, lijken de meeste gemeenten wel oog te 
hebben voor het waterbelang in de ontwikkeling. Tegelijkertijd zijn het ook de gemeenten 
die vaak als eerste de discussievraag stellen of het ambitieniveau rond wateraspecten 
niet te hoog is en of dat wel financierbaar is, zeker als er gerekend moet worden aan een 
grondexploitatie of een businesscase.

De gemeente stuurt vooral op het woon- en leefklimaat dat resulteert als gevolg van 
het combineren van water en bijvoorbeeld woningbouw. In enkele gevallen verdedigt de 
gemeente ook het lokale waterbelang van boeren en tuinders (Waterdunen, Westflank). 
Dat maakt de gemeente tot een kritische speler in het spel rondom water in gebiedsont-
wikkeling. Een speler met respect voor dat waterbelang maar wel met een strategisch 
oogmerk om andere belangen binnen de gemeente daar niet onder te laten lijden. De 
mate waarin gemeenten geloven in de meerwaarde van een waterrobuuste ontwikke-
ling, verschilt sterk. De politieke samenstelling van het lokale bestuur en de persoonlijke 
voorkeuren van projectleiders spelen daarin een belangrijke rol.

In het algemeen hebben gemeenten weinig inhoudelijke kennis van waterzaken. Als dat 
desondanks gecombineerd wordt met de erkenning dat water belangrijk is, is dat een 
vruchtbare voedingsbodem voor samenwerking met het waterschap. Tegelijkertijd geeft 
het ook een zekere onevenwichtigheid in een dergelijke samenwerking. Het kennismo-
nopolie van het waterschap is zo groot dat de gemeente – zeker als het spannend wordt 
– weinig eigen kennis heeft om deze kennis te valideren, wat gemakkelijk aanleiding kan 
geven tot wantrouwen. 

8.6 Persoonlijkheid en netwerk

Persoonlijkheid
Los van de organisaties komt in enkele cases het belang naar voren van de drijvende 
kracht en de inspiratie die van individuele personen kan uitgaan.
Het ontwerp van het stedelijk watersysteem van de Waalsprong is geïnspireerd door de 
ecopolisstrategie van Sybrand Tjallingii.
Voor de initiatieffase van Waterdunen wordt toenmalig gedeputeerde Thijs Kramer door 
de betrokkenen genoemd als een belangrijk pleitbezorger. Een noodlottig ongeval tijdens 
een reis in China maakte hier helaas een abrupt einde aan.
Het vinden van een locatie voor waterberging in het project Hoogwaterbescherming Den 
Bosch (deelproject binnen de Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat) ziet Waterschap 
Aa en Maas als een ruimtelijke opgave. In de persoon van Dijkgraaf Lambert Verheijen 
neemt het waterschap hierin het initiatief door andere gebiedspartijen uit te nodigen in 
een gezamenlijk proces.
Anderzijds komt uit de case Westflank Haarlemmermeer naar voren dat uiteindelijk een 
partij en het boegbeeld ontbraken die belang hadden bij de realisering van het project als 
geheel.
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Netwerk
Door de cases heen komt ook de kracht van goede netwerken naar voren. In alle langer 
lopende projecten bouwen dergelijke netwerken zich op, wat belangrijk is voor een 
goede voortgang van die projecten. Vertrouwen en informatie-uitwisseling staan daarin 
centraal.
Reeds bestaande netwerken kunnen zeer belangrijk zijn om projecten überhaupt van 
de grond te krijgen. Zo kenden de personen, die in de initiatieffase van Waterdunen een 
belangrijke rol speelden, elkaar al veel langer in hun huidige of vroegere functies. 

Voor waterbeheerders is het vanuit die optiek onmisbaar om een goed netwerk te hebben 
in de RO-sector om zodoende te weten wat voor plannen er op stapel staan. We zijn 
hiervan meerdere goede voorbeelden tegengekomen. Veel waterschappen werken op 
planvormingsniveau met accountmanagers voor gemeenten. Op strategisch niveau lijkt 
deze rolkeuze echter nog minder expliciet.

9 Slotbeschouwing

9.1 Inleiding

In dit hoofdstuk vindt u een beschouwing op de analyseresultaten, stand van zaken 1 
juli 2011. Deze analyse vormt een belangrijke basis onder de koepelnotitie die over deze 
evaluatie conclusies en aanbevelingen geeft. 

9.2 De watertoets: sluitstuk van een interactieproces

Welke rol speelt water als het gaat om locatiekeuze en locatie-inrichting? De hoofdcon-
clusie is dat het water bij locatiekeuzen geen doorslaggevende rol speelt. Vaak worden 
keuzen omtrent woningbouwlocaties ingegeven door andere overwegingen (compacte 
stad, bereikbaarheid). Water speelt alleen een rol in de locatiekeuze wanneer dit grote 
belangen raakt, zoals veiligheid of het tegengaan van zware wateroverlast. Daarentegen 
zien we dat bij de locatie-inrichting veel wordt ‘goedgemaakt’ door het water een plek te 
geven. 

De watertoets heeft in het werkveld twee betekenissen. De eerst is die van een procedure 
(afsprakennotitie, wateradvies en waterparagraaf) die wordt doorlopen bij een ruimtelijk 
plan. In de praktijk is dit vaak het bestemmingsplan. De tweede betekenis is die van 
participatie in een ruimtelijk planproces waarin continu en op verschillende schaalniveaus 
water wordt betrokken en waarbij inzet van verschillende instrumenten mogelijk is. 
De watertoets in zijn eerste betekenis kan daarbij een van die instrumenten zijn. Veel 
respondenten beschouwen de watertoets – in zijn eerste betekenis – als sluitstuk van een 
goed doorlopen planproces waarin continu (ook) op water wordt getoetst – de tweede 
betekenis. 

Het synchroniseren van water en ruimtelijke ordening is niet afhankelijk van, maar 
dient ook niet afhankelijk te zijn van de watertoets. In de onderzochte cases zien we dat 
het niet de procedure is die leidt tot synchronisatie, maar een doorgaand proces van 
interactie. In veel gevallen kan zelfs de vraag gesteld worden of de watertoets nog wel iets 
toevoegt aan het gezamenlijk doorlopen proces van planvorming. Als check achteraf kan 
het van waarde zijn, maar dan moet het voortraject al hebben geborgd dat de waterbe-
langen in de plannen zijn verankerd. 

Effectieve synchronisatie van water en ruimte in het planproces staat of valt niet alleen 
met de kwaliteit van het vertrouwde instrumentarium van watertoets, milieueffectrap-
portage of de maatschappelijke kosten-batenanalyse, en ook niet met een verdere 
aanscherping van het wettelijk instrumentarium rond de watertoets. Veel belangrijker 
is enerzijds het gezamenlijk inzicht verkrijgen in de werking van het fysieke systeem, 
de randvoorwaarden die het watersysteem stelt aan de ruimtelijke ontwikkeling, en 
anderzijds het gezamenlijk zoeken naar de optimale invulling van een gebied, rekening 
houdend met het waterbelang en zoekend naar synergie en kruisbestuiving. Een verdere 
doorontwikkeling van het instrumentarium om waterschappen met andere stakeholders 
op een transparante wijze te laten rekenen en te tekenen aan het watersysteem (zoals 
simulaties, 3D-modellering, gaming), ligt in de rede en draagt bij aan daadwerkelijke 
samenhang tussen water en ruimte. 

Uit ons onderzoek komt ook duidelijk naar voren dat processen dominant zijn over 
plannen. Plannen markeren een moment in het proces en vormen daar (slechts) een 
tijdelijke condensatie van. Bij uitstek geldt dit voor de provinciale structuurvisies onder de 
cases die de ruimtelijke langetermijnagenda van de provincies weergeven, waarin ‘vastge-
legd is wat nu kan, geagendeerd is wat nu nog niet kan, of later moet’. Dit geldt ook voor 
watergerelateerde problematiek als maaivelddaling, veenweidegebied en verzilting. 
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Dat wil overigens niet zeggen dat plannen niet belangrijk zijn. Juist plannen zijn ook een 
middel om in het interbestuurlijke verkeer elkaar duidelijk te maken wat men belangrijk 
vindt. De toepassing van (het gedachtegoed van) de watertoets op strategisch en 
gebiedsontwikkelingsniveau vraagt om een strategische visie van de waterbeheerder 
op het watersysteem en om een interne organisatie die op dat niveau inhoudelijk en 
procesmatig inbreng kan leveren. We zien hier regionale verschillen. Juist het vroegtijdig 
duidelijk maken wat de opgaven en ambities zijn, helpt het waterschap om bij ruimtelijke 
planvorming tijdig een voet tussen de deur te krijgen. 

9.3 Verbinding water en ruimte

Synchronisatie van wateropgaven en ruimtelijke belangen komt het beste tot stand als 
er sprake is van een koppeling tussen belangen en doelstellingen. Het meest uitdruk-
kelijk zien we dat als water in een gebiedsontwikkeling bijdraagt aan de woonkwaliteit 
of recreatieve kwaliteit en daarmee een selling point wordt dat positief uitwerkt op de 
grondexploitatie. Een ander voorbeeld hiervan zien we als de waterberging kan meeliften 
met een natuurdoelstelling. 

Alle overheden, maar in het bijzonder de waterbeheerders, dienen oog te hebben voor 
dit soort mogelijkheden. Het – al dan niet bewust – tot stand komen van vruchtbare 
koppelingen (win-winsituaties) maakt alles uit voor verloop en resultaten. Dit moet 
beleidsmatig en bestuurlijk gefaciliteerd worden. We zien dat sommige bestuurders daar 
veel meer ontvankelijk en gevoelig voor zijn, dan andere. Dat heeft ook alles te maken met 
de mate waarin organisaties ‘integraal’ denken en handelen. 

Het verbinden van doelen om zo ook de financiering van de waterdoelen te realiseren via 
het dubbelgebruik van budgetten lijkt te leiden tot meer waardevolle oplossingen dan 
het simpelweg hanteren van het kostenveroorzakersbeginsel. Dit beginsel leidt weliswaar 
wel tot de meest goedkope maar vaak niet tot de beste oplossingen. Tegelijkertijd geldt 
dat dit soort koppelingen juist averechts werken als er bezuinigingen plaatsvinden 
(herijking EHS) of als de woningbouw stagneert.

9.4 Het waterbelang door de tijd heen

Ruimtelijke processen hebben een doorlooptijd. Dat maakt dat de inbreng en de positie 
van het waterbelang ook een ontwikkeling doormaakt. We zien daarbij in veel gevallen 
een golfbeweging, waarbij het water aan de start van het proces nog niet zo’n sterke 
positie heeft, maar deze gaandeweg wel ontwikkelt. Naarmate de tijd vordert en de 
uitvoering dichterbij komt lijkt het water weer aan belang in te boeten. 

Door de lange looptijd (van initiatief tot realisatie) krijgen vrijwel alle gebiedsontwik-
kelingsprojecten te maken met ‘bommetjes van buiten’. Dit soort interventies kunnen 
processen lamleggen, maar geven soms ook aanleiding om een pas op de plaats te 
maken en gebruik te maken van de kansen die zo’n stagnatie biedt om voortschrijdend 
inzicht, ook rond water, serieus te nemen. Tegelijkertijd is het de vraag, gelet op het aantal 
interventies vanuit het Rijk in de praktijk van gebiedsontwikkeling, hoe de samenwerking 
van het Rijk met regionale partijen in gebiedsontwikkeling geoptimaliseerd kan worden, 
in termen van afstemming en synchronisatie van aan water gerelateerde wensen en 
belangen. 

Gelet op de grote tijdsspanne is het voor alle betrokken partijen in de gebiedsontwikke-
ling een belangrijke opgave om ervoor te zorgen dat hun organisatie consistent optreedt 
in het gehele traject van initiatief tot uitvoering. Dit is vaak lastig, zeker als bestuurders 
wisselen en organisaties nieuwe wensen en ideeën ontwikkelen. Zeker de wateropgave 
blijkt in de praktijk geen constante te zijn. Het waterschap krijgt vaak gaandeweg meer 
zicht op wat er kan en wat er wenselijk en noodzakelijk is. Transparantie hierover is 
cruciaal om andere partijen ‘mee te laten bewegen’. 

9.5 Nieuwe uitdagingen, nieuwe rollen

We zien dat de waterschappen met betrekking tot hun rol een zichtbare verandering 
doormaken. Meer en meer zien zij zichzelf als medespelers in processen van gebiedsont-
wikkeling en proberen zij proactief en vroegtijdig betrokken te worden. Dat vereist echter 
op een aantal terreinen een verdere doorontwikkeling van hun competenties en ook van 
de interne organisatie. In een aantal gevallen spelen dijkgraven een voortrekkersrol. Maar 
vaak ook is er al een aantal organisatorische voorzieningen getroffen die ertoe leiden 
dat waterschappers effectief kunnen deelnemen aan trajecten van gebiedsontwikkeling. 
De vraag is echter of deze ontwikkeling zich de komende jaren door zal zetten, als ook 
de waterschappen zich door kostenoverwegingen gedwongen voelen terug te trekken 
op hun rollen van oudsher (beheerder van het watersysteem en toetser van plannen 
aan normvoorschriften). Het is de vraag in hoeverre de waterschappen hun rol voor hun 
kerntaak (ontwikkeling en beheer van duurzame en robuuste watersystemen) in de 
huidige context zullen blijven opvatten als veel meer actief, meedenkend en meesturend. 
We zien daar een spanningsveld. 

Meespelen in gebiedsontwikkelingen betekent voor een waterschap ook de kans dat 
er iets anders of iets minder resulteert dan bij aanvang was gehoopt en voorzien. Ook 
dat is wennen voor waterschappen. Het is voor organisaties die gewend zijn te toetsen 
lastig om enerzijds vooraf normen en doelen te formuleren, en dan gaandeweg daarvan 
af te wijken. Zeker de back-offices hebben daar vaak moeite mee. Andere manieren van 
normstelling en van toetsing zijn weliswaar in ontwikkeling, maar staan nog wel in de 
kinderschoenen. 

Voor zover de provincie een belang heeft bij gebiedsontwikkelingen, komt uit dit 
onderzoek de vraag naar voren welke rol dan het meest geëigend is. Het antwoord op die 
vraag past in het denken over de provincie als middenbestuur. Daarbij past een rol waarin 
de provincie probeert de integraliteit van projecten te borgen en zodanig te toetsen dat 
er recht wordt gedaan aan de verschillende ruimtelijke belangen en opgaven. Van de 
provincie mag worden verwacht dat zij niet alleen stuurt via het ruimtelijke spoor, maar 
ook stimuleert dat er een evenwichtige afweging en integratie van ruimtelijke functies 
tot stand komt. Juist omdat gemeenten en waterschappen vanuit verschillende belangen 
acteren, is de behoefte aan een regisserend middenbestuur vaak groot. 

9.6 Reflectie en doorkijk

Enkele vragen blijven over. De eerste vraag is wel of er voldoende prikkels zijn die ervoor 
zorgen dat waterschappen tijdig betrokken worden bij ruimtelijke planvorming. Voor de 
geanalyseerde cases lijkt het antwoord op die vraag ‘ja’ te zijn. Het belang van water zit 
bij de geanalyseerde cases goed tussen de oren van de gemeentelijke en provinciale plan-
nenmakers. Daarnaast heeft het waterschap dankzij zijn kennis, waardevolle inbreng die 
door algemene overheden wordt erkend en gewaardeerd. In voorkomend geval nodigen 
de schappen zichzelf uit aan tafel.

Een tweede vraag betreft de waterschappen zelf. Zij zullen in toenemende mate gaan 
nadenken over hun rol in planprocessen. Zij zullen afwegen op welke momenten en in 
welke mate zij betrokken willen zijn. Daarbij zullen zij een optimum tussen effectiviteit 
en efficiency willen bereiken. Enerzijds ligt het voor de hand hier afspraken over te maken 
als overheden onderling. Anderzijds leidt dit soort afspraken al snel tot procedurering met 
alle nadelen vandien. Lichte arrangementen en flexibele spelregelkaders die ruimte laten 
voor maatwerk, verdienen dan ook de voorkeur. 
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Een derde vraag heeft te maken met de impact van de klimaatverandering op het 
waterbeheer. Meer en meer gaan klimaatgerelateerde issues een rol spelen in het beleid 
van waterschappen en provincies. Dat betekent ook dat zij andere wensen en verlangens 
inbrengen in gebiedsprocessen. Veel is op dit punt nog onduidelijk, zowel inhoudelijk, qua 
probleemeigendom als ook in termen van financiering. Daarmee vormen ze een risico 
voor gebiedsontwikkeling. 

De onduidelijkheid wordt vergroot omdat het begrippenkader rond water, zeker daar 
waar die ontstaan is naar aanleiding van klimaatvraagstukken, niet gestandaardiseerd is. 
Lagere overheden kijken vooral naar hogere overheden om van hen te horen waar zij zich 
aan moeten houden en wie waarvoor verantwoordelijk wordt gehouden. De consequentie 
van de gekozen aanpak om via het Deltaprogramma in 2015 daarover een aantal beslissin-
gen te nemen, leidt er vooralsnog toe dat partijen nu naar eigen inzicht proberen rondom 
klimaataspecten standpunten te bepalen en oplossingen te zoeken. Voor de slagkracht in 
gebiedsontwikkelingen is het wenselijk dat dit beleidsvacuüm snel wordt opgevuld.
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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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