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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, te willen evalueren. Het Rijk wil daarmee de kennis over de
meest effectieve werking van de watertoets vergroten. In 2010 is, in een 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 een meer strategisch niveau, waarbij onder andere
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 op dat
niveau speelt. Er zijn daartoe in de periode maart-juni 2011 dertien casestudies uitgevoerd
naar plannen op dit niveau. De Provinciale Structuurvisie Zuid-Holland is daar n van. In
deze rapportage zijn de bevindingen uit deze casestudie weergegeven.
1.2 Doel en werkwijze
Het doel van de casestudies is meervoudig. De casestudies zijn er enerzijds op gericht
inzichten te genereren over de wijze waarop in de praktijk in strategische ruimtelijke
projecten met water wordt omgegaan en hoe dat kan worden verklaard. Oogmerk daarbij
is, om hierop met bij de casus betrokkenen te reflecteren en daarvan te leren.
Anderzijds vormen de casestudies de basis voor een regionale en landsbrede analyse
van de rol van water in strategische ruimtelijke projecten. Ook de daaraan gerelateerde
handelingen en interacties, en de betekenis van wettelijke en institutionele condities die
daarbij een rol spelen komen aan bod.
Deze casusrapportage is in een aantal stappen tot stand gekomen. Eerst is een
dossierstudie uitgevoerd waarin op basis van de beschikbare documenten een eerste
beeld van het project is gevormd. Vervolgens zijn interviews uitgevoerd met verschillende
betrokkenen. In de interviews zijn het verloop van het planproces en de resultaten
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.
Een eerdere versie van deze rapportage vormde de basis voor een reflectieworkshop
met de betrokken actoren. In de workshop werd om te beginnen nagegaan in hoeverre
de rapportage voor betrokkenen herkenbaar en verhelderend is. Vervolgens werd het
verloop van het beschreven proces gezamenlijk geanalyseerd en kwam de vraag aan de
orde wat hiervan, met het oog op de toekomst, kan worden geleerd en tot welke verdere
onderzoeks- en leervragen de analyse aanleiding geeft. Correcties en aanvullingen die in
de workshop naar voren kwamen, zijn in de tekst verwerkt.
De resultaten van de dertien cases vormen de basis voor een meta-analyse. In deze
analyse wordt bekeken welke rode lijnen door alle cases heenlopen en als input kunnen
dienen voor zowel regionale leertrajecten als voor de landelijke beleidsdiscussie over de
toepassing van de watertoets.
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1.3 Leeswijzer
In deze rapportage worden in hoofdstuk 2 de hoofdlijnen van de Provinciale
Structuurvisie Zuid-Holland beschreven en de wateraspecten die daarbij aan de orde zijn
genventariseerd. Ook wordt een globaal beeld van de organisatie en de chronologie van
het planproces gegeven. In hoofdstuk 3 worden de bij de totstandkoming van het plan
betrokken actoren beschreven en hun (initile) insteek en belangen in kaart gebracht.
Hoofdstuk 4 geeft een analyse van de dynamica van het proces waarin het plan tot stand
is gekomen. Daarbij ligt het accent op wateraspecten. In hoofdstuk 5 worden op dit
laatste punt verklaringen gegeven en wordt specifiek aandacht besteed aan de rol van de
watertoets in het planproces.
In voorliggende rapportage wordt de interpretatie van dit proces, en de wijze waarop
water daarin aan de orde komt, door het evaluatieteam van Grontmij en Erasmus
Universiteit weergegeven.
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2

Structuurvisie Zuid-Holland

2.1 Opgave
De provincie heeft haar vier streekplannen en de Nota Regels voor Ruimte vervangen door
n nieuwe structuurvisie en verordening. De structuurvisie is een voortzetting van het
voorgaande beleid, aangepast aan de nieuwe provinciale rol en aangevuld met nieuw
(sectoraal) beleid en nieuwe afspraken.
De aanleiding voor de Structuurvisie Zuid-Holland is de wettelijke verplichting uit de
Wro voor iedere provincie om voor het grondgebied n 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 is een integrale ruimtelijke visie op 2020, met een doorkijk naar 2040.
Het gaat in Zuid-Holland om ontwikkelen met schaarse ruimte, met andere woorden:
er is weinig ruimte en de opgaven zijn daardoor gecompliceerd. Uitgangspunt voor
de provincie was om in de structuurvisie ook huidige ontwikkelingen en trends (zoals
klimaatverandering) mee te nemen. Deze ontwikkelingen en trends zijn zowel in de
structuurvisie als in het Provinciaal Waterplan opgenomen.
Bij de structuurvisie horen de Verordening Ruimte en de Uitvoeringsagenda
structuurvisie 2010-2020. In de verordening geeft de provincie generiek beleid aan, waar
gemeenten rekening mee moeten houden bij het maken van bestemmingsplannen. De
uitvoeringsagenda werkt de uitvoeringsstrategie van de structuurvisie, samen met de
acht regios, verder uit in ruimtelijke programmas en projecten en geeft een beeld van
de financiering. Onderdeel van de uitvoeringsagenda is de beleid- en onderzoeksagenda.
Hierin worden onderwerpen benoemd en geagendeerd die bestuurlijk actueel zijn, maar
die nog niet te vertalen zijn naar ruimtelijke consequenties. Momenteel wordt gewerkt
aan de partile herziening van de structuurvisie. De hoofdopgaven uit de structuurvisie
staan niet ter discussie, maar op onderdelen wordt de visie aangescherpt. Soms
omdat functies in het gebied veranderen en soms omdat bepaald beleid is gewijzigd
of onderzoek nieuwe inzichten heeft opgeleverd. Figuur 1 toont de samenhang van de
structuurvisie met andere plannen.
Figuur 1. Samenhang structuurvisie met andere plannen
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De provincie had 5 hoofdopgaven. Deze zijn genoemd in de structuurvisie en luiden als
volgt:
1. aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiel;
2. duurzame en klimaatbestendige deltaprovincie;
3. divers en samenhangend stedelijk netwerk;
4. vitaal, divers en aantrekkelijk landschap;
5. stad en land verbonden.
Uit deze 5 hoofdopgaven zijn 99 provinciale belangen geformuleerd. Deze hoofdopgaven
en provinciale belangen hebben de kapstok gevormd voor de uitwerking van de
structuurvisie. Het belangrijkste uitgangspunt van de structuurvisie is om zo veel
mogelijk binnen Bestaand Bebouwd Gebied (BBG) te bouwen en daarvan 50%
binnenstedelijk en 50% binnen de rode contour.
In de structuurvisie heeft de provincie gekozen voor een tweeledige sturing, namelijk op
ruimtelijke functies en op ruimtelijke kwaliteiten. Deze aspecten zijn in beeld gebracht
op een functiekaart en een kwaliteitskaart, die eenzelfde status hebben en elkaar
aanvullen. De Functiekaart geeft de gewenste verdeling van ruimtelijke functies weer. Het
gaat hierbij om functies die in de structuurvisie zijn geordend, begrensd en vastgelegd
als ruimtelijk beleid tot 2020. De functiekaart is vergelijkbaar met de vier voormalige
streekplankaarten. Locatie, omvang en begrenzing staan erop. Zo is opgenomen waar
verstedelijking mogelijk is en welke locaties tot het buitengebied moeten blijven behoren.
De Kwaliteitskaart geeft vanuit een kwalitatieve invalshoek richting en randvoorwaarden
aan de ordening en ontwikkeling van de ruimte in Zuid-Holland, op een globale, regionale
schaal.
De functiekaart is in figuur 2 opgenomen.
Figuur 2. Functiekaart Structuurvisie Zuid-Holland

2.2 Wateraspecten
De ruimtelijke aspecten in het Provinciaal Waterplan hebben conform de Waterwet en
de Wro de status van een provinciale structuurvisie. Verder zijn provinciale wateropgaven
op het gebied van kaderstelling, toezicht en regie in het Provinciaal Waterplan en in de
provinciale waterverordening uitgewerkt. De aanbevelingen van de Deltacommissie en
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de overige opgaven uit het Nationaal Waterplan zijn ook verwerkt, evenals de eisen die
gelden in relatie tot de Europese Kaderrichtlijn Water. Het Provinciaal Waterplan kent ook
een uitvoeringsagenda: het Provinciaal Actieprogramma Water.
Samen met regios en waterschappen werkt de provincie aan een duurzame en
klimaatbestendige deltaprovincie. De belangrijkste opgaven hierin zijn:
Waarborgen van de veiligheid bij overstromingen;
Realiseren mooi en schoon water;
Ontwikkelen duurzame zoetwatervoorziening;
Realiseren robuust en veerkrachtig watersysteem;
Duurzame energievoorziening (o.a. energieopwekking Brouwersdam).
De lagenbenadering ligt ten grondslag aan de structuurvisie en het Provinciaal Waterplan.
Er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met mogelijke veranderingen in het water- en
bodemsysteem, die worden meegenomen bij veranderingen in het ruimtegebruik. In
verband met de waterveiligheid is bepaald dat primaire en regionale waterkeringen als
zodanig bestemd moeten worden in bestemmingsplannen.
In een groot deel van de provincie treedt steeds meer verzilting op. Gezien vanuit water is
dit een belangrijk aspect, omdat een groot aandeel van de grond in bepaalde regio´s uit
landbouwgrond bestaat en dus sterk afhankelijk is van zoet water. In de structuurvisie en
in het Provinciaal Waterplan is aan dit aspect aandacht besteed.
Grootschalige waterberging is een belangrijk aspect in het Provinciaal Waterplan, dat
samen met de structuurvisie is opgesteld. Dit aspect is in geringe mate opgenomen in de
structuurvisie, omdat het al in het waterplan was opgenomen. Op de functiekaart bij de
structuurvisie zijn de waterbergingsgebieden indicatief opgenomen. In het waterplan zelf
zijn deze locaties concreet aangewezen en hebben daarmee conform de Wro de status
van provinciale structuurvisie. In figuur 3 is het overzicht van de waterbergingsgebieden,
zoals opgenomen in het waterplan, weergegeven. Deze locaties waren al bekend en zijn
dus niet gekozen in het proces van de structuurvisie.
Figuur 3. Grootschalige waterbergingsgebieden in het Provinciaal Waterplan
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2.3 Chronologie
Hieronder is een chronologisch overzicht weergegeven van de belangrijkste stappen die in
het planvormingsproces zijn genomen.
Tabel 1. Chronologisch overzicht planvorming Structuurvisie Zuid-Holland
Loskoppeling Structuurvisie-Waterplan-Actieprogramma Klimaat

April 2008

Vaststelling Hoofdlijnendocument Statencommissie Ruimte en Wonen

Juni 2008

Vaststelling Nota Provinciaal Belang door PS

September 2008

Op weg naar de Provinciale Structuurvisie voor Zuid-Holland

December 2008

Vaststelling Provinciaal Waterplan door PS

November 2009

Ter inzage legging ontwerp-structuurvisie

November 2009

Vaststelling structuurvisie door PS

Juli 2010

Eerste herziening Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte

23 februari 2011

Partile herziening 2011

Verwacht januari 2012
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3

Actoren en interacties

3.1 Actoren
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste partijen die betrokken zijn bij de Structuurvisie
Zuid-Holland gekarakteriseerd. De partijen zijn onder te verdelen in shareholders en
stakeholders (zie onderstaande tabel). Shareholders hebben een direct belang bij
de uitvoering van het plan en dragen daar financieel en/of instrumenteel aan bij.
Stakeholders zijn of voelen zich sterk betrokken bij, of geraakt door het plan en wensen op
dat plan invloed uit te oefenen.
Tabel 2. Shareholders en stakeholders provincie Zuid-Holland
Shareholders

Stakeholders

Provincie Zuid-Holland

8 Regios (van 73 gemeenten)
5 Waterschappen
LTO
Andere maatschappelijke belangengroepen Bewoners

De indeling shareholders/stakeholders wordt door de partijen in het geval van
de Provinciale Structuurvisie Zuid-Holland als kunstmatig beschouwd. Uiteraard
is dit het plan van de provincie, maar overige partijen moeten het uitvoeren. De
stakeholders hebben bijgedragen aan het formuleren van de ambities, visie en het
uitvoeringsprogramma en zijn als het ware mede-eigenaar.
3.2 Actorbeschrijvingen
3.2.1

Shareholders

Provincie Zuid-Holland
Wie: De provincie Zuid-Holland is de regionale algemene overheid in het gebied en is de
besluitvormende partij van het plan.
Organisatie: Het beleid van de provincie wordt vastgesteld door Provinciale Staten (PS) en
uitgevoerd door Gedeputeerde Staten (GS). Nieuwe plannen en besluiten, zoals het geval
is bij de structuurvisie, worden door PS vastgesteld. PS kunnen zaken in het kader van de
structuurvisie van provinciaal belang verklaren en daarmee besluitvorming over zaken
van ruimtelijke ordening naar zich toe trekken.
De afdeling Ruimtelijke Ordening van de provincie Zuid-Holland was verantwoordelijk
voor het opstellen van de structuurvisie. De afdeling Water was verantwoordelijk voor het
opstellen van het Provinciaal Waterplan. Ruimtelijk relevante onderdelen van het PWP
hebben de status van structuurvisie.
Belang en strategie: De provincie stuurt op hoofdlijnen en zet in op vroegtijdige
samenwerking. Deze aanpak sluit aan bij de nieuwe stijl van besturen: Lokaal wat kan,
provinciaal wat moet. Dit betekent dat de provincie alleen vraagstukken oppakt waar zij
een toegevoegde waarde heeft en waar provinciaal belang aan de orde is. De provincie
geeft het lokale bestuur ruimte bij de ruimtelijke inrichting en stelt daarvoor kaders.
De afdeling Water en de afdeling Ruimtelijke Ordening van de provincie hadden elk hun
eigen belangen. De afdeling Water had het belang dat water goed in de structuurvisie
wordt verankerd. De afdeling Ruimtelijke Ordening had het belang een up-to-date
structuurvisie met voldoende draagvlak op te stellen.
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3.2.2

Stakeholders

Waterschappen
Wie: De waterschappen Rijnland, Schieland en de Krimpenerwaard, Delfland, Rivierenland,
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Hollandse Delta zijn de regionale
waterbeheerders en zijn als functionele overheid verantwoordelijk voor het waarborgen
van de waterveiligheid, droge voeten en de beschikbaarheid van zoet water. Richtlijnen
daartoe worden vastgelegd in de keur en de legger1.
Organisatie: De vijf waterschappen die betrokken zijn bij de Structuurvisie Zuid-Holland
hebben zich verenigd ten behoeve van de communicatie over de structuurvisie. Over
deze samenwerking bestond bij het opstellen van het Provinciaal Waterplan al consensus
en deze is soepel verlopen. Ook de inhoudelijke afstemming over themas tussen
waterschappen onderling is goed verlopen.
Belang en strategie: De waterschappen zijn betrokken bij de expert meetings/
gebiedsateliers, bij de maatschappelijke tafels en de ambtelijke en bestuurlijke tafels.
Het belang dat de waterschappen hadden, was dat de opgaven vanuit het wateraspect
voldoende in de structuurvisie zouden belanden en dat er afstemming plaatsvond met
hun eigen waterbeheerplannen die parallel aan het PWP zijn opgesteld.
Gemeenten (8 regios die samen 73 gemeenten vertegenwoordigen)
Holland-Rijnland, Haaglanden, Midden-Holland, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden,
Stadsregio Rotterdam, Drechtsteden, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. Als
voorbeeld is hier het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree Overflakkee
(ISGO) toegelicht
Wie: ISGO vertegenwoordigt de gemeenten Goedereede, Dirksland, Oostflakkee en
Middelharnis. ISGO is n van de regios binnen Zuid-Holland.
Organisatie: Het ISGO fungeert als loket tussen gemeenten en provincie en
vertegenwoordigt de gemeentelijke belangen. ISGO is ook verantwoordelijk voor
regionaal beleid en regionale planvorming.
Belang en strategie: Het belang van ISGO is om de onder druk staande vitaliteit (o.a.
leefbaarheid en economie) in de regio een impuls te geven en er voor te zorgen dat het
provinciaal ruimtelijk beleid wordt afgestemd op de opgaven die in de regio spelen, zoals
de demografische ontwikkelingen, zoetwatervoorziening, veiligheid, natuurontwikkeling,
recreatie en duurzaamheid.
LTO Noord - Zuid-Holland
Wie: LTO is de agrarische ondernemersorganisatie in de negen provincies boven de Maas.
De organisatie werkt aan het versterken van de economische en maatschappelijke positie
van haar leden: boeren en tuinders. LTO Noord - Zuid-Holland is de provinciale afdeling
van LTO Noord.
Organisatie: LTO Noord is een netwerkorganisatie met meer dan 1.000 bestuurders op
alle niveaus, die de belangen van haar leden op lokaal, regionaal en internationaal gebied
behartigt. Afdelingen staan voor de opdracht om de gemeentelijke belangenbehartiging
inhoud te geven, te zorgen voor een aantrekkelijk ondernemersnetwerk met boeiende
ledenactiviteiten en de ledenbinding en ledenwerving te verzorgen.
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Belang en strategie: De provincie is sterk verstedelijkt en de ruimtelijke druk is groot.
Werken, recreren en natuur kosten ruimte die vaak ten koste gaat van de landbouw.
Dat wil echter niet zeggen dat de sector niet vitaal is. Verreweg het grootste deel van de
glastuinbouw ligt in Zuid-Holland. De boomteelt rond Boskoop is een factor van betekenis,
maar ook de bollenteelt en de veehouderij zijn van groot belang.
LTO Noord - Zuid-Holland zet zich in voor een sterke maatschappelijke en economische
positie voor haar leden. De belangenbehartiging in de provincie richt zich voor een
groot deel op de ruimtelijke ordening. Ook het waterbeleid krijgt in deze laaggelegen
provincie veel aandacht. Dit doet LTO samen met haar leden en in overleg met
overheden, maatschappelijke organisaties en burgers. Centraal uitgangspunt binnen de
belangenbehartiging is de missie Ruimte voor agrarische ondernemers.
Andere maatschappelijke belangengroepen en bewoners
Wie: Diverse maatschappelijke belangengroepen en bewoners hebben zich bezig
gehouden met de ontwikkeling van de structuurvisie.
Organisatie: Via de maatschappelijke tafels en regionale inloopavonden konden de
maatschappelijke belangengroepen en bewoners hun standpunten inbrengen.
Belang en strategie: De diverse groepen reageren op besluiten en stukken door hun
mening kenbaar te maken in de bijeenkomsten en waar mogelijk een inspraakreactie te
geven of beroep aan te tekenen.
3.3 Organisatie rond het project
De planontwikkeling is van start gegaan met het idee de structuurvisie, het Provinciaal
Waterplan en het actieprogramma Klimaat tegelijk op te stellen, waarbij afstemming
tussen de drie plannen binnen de provincie plaatsvond. Voor elk plan was een
gedeputeerde verantwoordelijk (respectievelijk Ruimte, Water en Klimaat) met daaronder
weer een directeur en projectleiders. Dit drieluik is na korte tijd door de interne
stuurgroep (gedeputeerden en directeuren) ontbonden. Dit had verschillende oorzaken:
de complexiteit van de materie;
de uiteenlopende dynamiek van de plannen;
de verschillende tijdhorizonten van de plannen/problematiek;
de spanning vanwege verschillende belangen.
Er is toen besloten een lichtere constructie te hanteren en niet vast te houden
aan een gelijke procestred. Het Provinciaal Waterplan heeft conform de officile
herzieningstermijn een sneller proces doorlopen en is een half jaar eerder vastgesteld
dan de structuurvisie. In het proces is wel aandacht geweest voor de nodigde afstemming
tussen de planvormen, zoals dit in eerste instantie ook de intentie was. Het waterplan
heeft, wat betreft de ruimtelijk relevante onderdelen, de status van structuurvisie. Het
actieprogramma Klimaat is in de structuurvisie en in het waterplan verwerkt.
De provincie heeft een regierol gespeeld in het proces van de Structuurvisie Zuid-Holland.
Het traject werd aangestuurd door een kerngroep bestaande uit een programmamanager
en een drietal projectleiders, aangevuld met een secretaris, schrijver en kaartenmaker.
Daaromheen zat een schil van projectleiders van de verschillende sectoren waaronder
Water, Groen, Verkeer, etc. De afdeling Water van de provincie was de schakel tussen de
afdeling Ruimtelijke Ordening bij de provincie en de waterschappen.
Om een maatschappelijk gedragen visie op te stellen heeft de provincie op
verschillende manieren overleg gevoerd met waterschappen, regios, LTO, bewoners en
maatschappelijke belangengroepen. Daarnaast heeft de structuurvisie ter inzage gelegen
en konden de betrokkenen zienswijzen indienen.
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De vijf betrokken waterschappen hadden zich verenigd en deden de overleggen
gezamenlijk. Zij waren betrokken bij zowel de structuurvisie als bij het waterplan. De 73
gemeenten zijn verenigd in 8 regios die het aanspreekpunt vormen voor de provincie.
Afstemming tussen de betrokken actoren vond plaats in:
expert meetings/gebiedsateliers;
inloopavonden in de regios;
maatschappelijke tafel;
ambtelijke en bestuurlijke tafels.
Bij de expert meetings, of gebiedsateliers, waren de diverse experts betrokken
vanuit bijvoorbeeld waterschappen, maar ook externe deskundigen van bijvoorbeeld
kennisinstituten als universiteiten. Per regio zijn dit steeds andere partners. In de
gebiedsateliers van ISGO draaiden bijvoorbeeld de provincie, het waterschap, de regio en
het Deelprogramma Zuidwestelijke Delta (Deltaprogramma) mee.
De inloopavonden werden in de verschillende regios georganiseerd. LTO was daar vaak
goed vertegenwoordigd. De maatschappelijke tafels werden georganiseerd voor alle
maatschappelijke belangengroepen. In de bestuurlijke en ambtelijke tafels waren, naast
de provincie, gemeenten, regios en waterschappen vertegenwoordigd. Deze ambtelijke en
bestuurlijke tafels zijn nog in ontwikkeling.
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4

Procesreconstructie

4.1 Inleiding
In het proces van totstandkoming van de structuurvisie zijn twee fasen te onderscheiden:
Initiatief en afbakening: maatschappelijk draagvlak creren;
Planvorming: opstellen structuurvisie.
Daarnaast worden, als vervolg op de vastgestelde structuurvisie, jaarlijkse herzieningen
van de structuurvisie opgesteld. Deze herzieningen richten zich op beleidsontwikkelingen
en de uitvoeringsagenda. Er zijn nu ook bestuurlijke tafels ingesteld die de herziening
kunnen vaststellen. Hierin wordt het ruimtelijk beleid dat ten tijde van de vaststelling van
de structuurvisie nog niet voldoende concreet was, vastgelegd. Deze herzieningen hebben
altijd betrekking op het provinciaal belang, dat in de Nota Provinciaal Belang en in de
structuurvisie is geformuleerd.
4.2 Initiatief en afbakening
De basis van de Structuurvisie Zuid-Holland ligt in de documenten Nota Provinciaal
Belang en Op weg naar de Provinciale Structuurvisie voor Zuid-Holland die in 2008 door
PS zijn vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten opgenomen waar de structuurvisie op
is gebaseerd. Het opstellen van deze notas was een interne provinciale aangelegenheid,
waar externe partijen niet bij betrokken waren. Het ging er bij deze notas om te
benoemen wat de provinciale belangen zijn en welke rol en taken de provincie heeft. Dit
betreft ook de integrale ruimtelijke hoofdopgaven zoals benoemd in paragraaf 2.1 en 2.2.
De uitwerking van de genoemde notas vindt plaats in de structuurvisie.
De provincie heeft vanaf het begin veel partijen betrokken bij het proces van
totstandkoming van de structuurvisie, door partijen in gebiedsateliers, inloopavonden en
maatschappelijke, ambtelijke en bestuurlijke tafels te organiseren.
De waterschappen hebben zelf het initiatief genomen om betrokken te worden in
het proces van opstellen van de structuurvisie. Eerder waren de waterschappen bij de
provincie niet sterk in beeld, zo kregen ze bijvoorbeeld de stukken niet toegestuurd om
hierop te kunnen reageren. Het inzicht van de waterschappen om zich hierin te mengen
ontstond doordat de waterschappen betrokken waren bij het opstellen van het waterplan
en op deze manier, medio 2008, ook in aanraking kwamen met de structuurvisie. Bij het
opstellen van het Provinciaal Waterplan waren de waterschappen wel sterk betrokken. Zo
is de planMER voor het Provinciaal Waterplan gezamenlijk door de waterschappen en de
provincie opgesteld.
Standpunt van de provincie was dat een structuurvisie een provinciaal plan is en dat het
wateraspect hier voldoende en op een goede manier in is geborgd, mede doordat in het
kader van het Provinciaal Waterplan de waterschappen al sterk betrokken waren.
Via de bestuurlijke en ambtelijke tafels is de inbreng nu beter bestendigd.
De afdeling Water bij de provincie was voor de afdeling RO het eerste aanspreekpunt
met betrekking tot wateraspecten in de structuurvisie. Deze afdeling communiceerde
met de waterschappen. De afdeling Water zat met name tijdens het opstellen van de
Provinciale Structuurvisie inhoudelijk op n lijn met de waterschappen, omdat beide het
waterbelang vertegenwoordigen, waardoor er meer begrip tussen de partijen bestond.
Dit blijkt onder meer uit de opstelling van de partijen tijdens de expert meetings. Hierin
werden in het beginstadium twee standpunten gevormd: n vanuit ruimte en n
vanuit water, waarbij de waterafdeling van de provincie zich bij het waterstandpunt, bij de
waterschappen voegde. Het ging er dus niet om de verschillende partijen (waterschappen
en provincie), maar om de verschillende belangen (ruimte en water) bij elkaar te
brengen. Verder verliep de communicatie tussen de waterafdeling van de provincie en de
waterschappen makkelijker dan tussen de waterafdeling en de ruimtelijke afdeling van de
provincie.
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4.3 Planvorming
De planvorming bestond in eerste instantie uit een drieluik: Structuurvisie, Provinciaal
Waterplan en Actieprogramma Klimaat. Voor deze drie plannen waren drie verschillende
gedeputeerden van de provincie verantwoordelijk. De bedoeling was dat de drie plannen
tegelijk werden vastgesteld. Op ambtelijk niveau was er veel draagvlak om de drie
plannen tegelijk op te laten lopen voor een optimaal integraal proces. De samenwerking
op de werkvloer tussen de drie afdelingen verliep goed. Op bestuurlijk niveau ging dit
echter minder voorspoedig, doordat de drie gedeputeerden hun eigen stempel wilden
drukken op het plan en de samenwerking en integratie van de drie onderwerpen hierdoor
werd gefrustreerd. Zoals in 3.3 is aangegeven, is dit proces vroegtijdig gestaakt en is om
de ontwikkeling van de plannen niet op te houden, besloten de drie plannen qua planning
uit elkaar te halen en apart verder te brengen.
Het waterplan is eerder vastgesteld dan de structuurvisie. Doordat het Provinciaal
Waterplan vooruitliep op de structuurvisie, hebben de afdeling Water van de provincie en,
in mindere mate de waterschappen, veel input kunnen leveren voor de wateraspecten in
de structuurvisie. Op deze manier is vanuit wateraspecten sturing gegeven aan de inhoud
van de structuurvisie.
In het kader van Gluren bij de Buren is door de provincie ook gebruik gemaakt van de
ervaring bij zeven andere provincies. Er wordt niet stelselmatig gebruik gemaakt van
internationale kennis, maar soms worden wel internationale conferenties bijgewoond die
voor inspiratie zorgen.
De ontwerp-structuurvisie en het ontwerp-waterplan hebben ter inzage gelegen, waarbij
zienswijzen konden worden ingediend. Ondanks dat er in het voortraject intensief is
samengewerkt en water naar tevredenheid van zowel de afdeling Water van de provincie
als de waterschappen in het Provinciaal Waterplan is geborgd, waren de waterschappen
niet zo tevreden over de doorwerking ervan in de structuurvisie. Ze vonden dat op
punten themas te algemeen bleven en te weinig aandacht werd besteed aan de
uitvoeringsstrategie van de provincie, terwijl er nu juist een kans lag deze wat sterker
ruimtelijk te verankeren. Ze hebben daarom gezamenlijk een zienswijze ingediend om
ergens in het proces vastgelegd te hebben, dat er wat de waterschappen betreft meer
ingezeten had. Op haar beurt was de provincie hierover verrast. Die vindt namelijk dat
met de inbedding van de wateraspecten in het Provinciaal Plan water ruimtelijk goed is
geborgd. Immers, de ruimtelijke aspecten in het Provinciaal Waterplan hebben conform de
Waterwet en de Wro de status van een provinciale structuurvisie. Verder zijn provinciale
wateropgaven op het gebied van kaderstelling, toezicht en regie in het Provinciaal
Waterplan en in de Provinciale Waterverordening uitgewerkt. Provincie Zuid-Holland
denkt hiermee het belang voldoende te hebben gewaarborgd. Het idee van de provincie
is, dat het bezwaar van de waterschappen dat ze niet voldoende door de provincie
worden betrokken, niet zozeer met de inhoud van de structuurvisie te maken heeft,
danwel met het proces en het betrokken willen worden bij dat proces. Aan de andere
kant is het waterschap wel tevreden over hoe bijvoorbeeld de legger in de verordening is
opgenomen. Hierdoor moet dit in bestemmingsplannen worden overgenomen.
De waterschappen zijn nog steeds van mening dat de structuurvisie op sommige punten
niet voldoende houvast geeft. Dit geldt met name voor de uitvoeringsagenda. Wel zijn ze
tevreden met het beleid op zich dat is neergelegd in de visie.
Ook ISGO en LTO hebben een zienswijze ingediend op de ontwerp-structuurvisie. De
zienswijze van ISGO was gericht op het punt dat er weinig ontwikkelingsmogelijkheden
in de structuurvisie waren opgenomen, dat de zoetwatervoorziening niet (financieel)
is uitgewerkt, en bevatte overige, door de gemeenten ingebrachte, opmerkingen.
De zienswijze was volgens ISGO nodig, omdat deze onderwerpen/opgaven in het
proces van totstandkoming van de structuurvisie niet goed waren uitgewerkt. In
het voortraject is wel afgestemd met de regio en daarbij zijn gezamenlijke opgaven
geformuleerd. De opgaven zijn wel goed door de provincie in de structuurvisie verwoord,
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maar de uitwerking ervan niet. Bij het opstellen van de zienswijze heeft afstemming
plaatsgevonden met waterschappen over de zienswijze die zij indienden. Ook heeft
afstemming met LTO plaatsgevonden over hun zienswijze, in verband met het grote
aandeel landbouw in de regio (grote gemeenschappelijke deler). Voor wat betreft het
Provinciaal Waterplan heeft ISGO niet ingesproken en is zij ook niet betrokken geweest.
Hiervoor vertrouwden ze op het waterschap. Vanuit het waterschap wordt nu 2 dagen
per week een medewerker bij het ISGO gedetacheerd. Dit wordt als heel positief ervaren.
Zowel op het gebied van beleid als inhoud is de slagkracht op waterthemas binnen de
regio nu veel groter, wat een meerwaarde voor de regio heeft. LTO voerde het bezwaar aan
dat niet voldoende aandacht werd besteed aan landbouw. Er werd in de structuurvisie
in eerste instantie alleen gesproken over buitengebied en niet over landbouw. De
provincie heeft vervolgens een Agenda Landbouw opgesteld, waar LTO tevreden over is.
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 er geen nieuwe zoetwatervragende functies plaats mogen vinden in
verziltingsgevoelige gebieden.
Uiteindelijk zijn alle partijen over het algemeen tevreden over hoe wateraspecten zijn
geborgd in de structuurvisie. Zij geven aan dat, hoewel er verbeterpunten voor de visie
bestaan, ze zich in de inhoud kunnen vinden. Er is wel een contradictie: de afdeling Water
geeft aan dat de structuurvisie op punten zelfs gedetailleerder ingaat op onderwerpen
omdat de structuurvisie een half jaar later is vastgesteld, terwijl de waterschappen
aangeven het jammer te vinden dat niet beter is doorgepakt op de daadwerkelijke
uitvoering van de visie: wie voert het beleid uit, hoe moet het worden uitgevoerd, wat
wordt verwacht van andere partijen?. Als voorbeeld wordt de problematiek in het
veenweidegebied genoemd. Hierover wordt al meer dan 10 jaar gepraat. Het waterschap
geeft aan geen breekijzer te kunnen zijn in de discussies over functieverandering, terwijl
de provincie dit wel kan. Als de provincie zich duidelijker had uitgesproken over het
uitvoeringsprogramma, dan had dat een positieve prikkel aan het proces kunnen geven.
Ditzelfde geldt voor de verziltingsproblematiek. Zolang de lange termijn discussie niet
wordt gevoerd zal de uitvoering op korte termijn oplossingsgericht blijven.
De waterschappen merken ook op te weinig invloed te hebben gehad op het proces.
Doordat de waterschappen veel via de afdeling Water lieten verlopen, waren de
waterschappen niet goed zichtbaar voor de afdeling RO. De afdeling Water geeft aan dat
waterschappen veel directer aansluiting moeten zoeken bij de afdeling RO van zowel de
provincie als in de regios en gemeenten. Ze moeten zelf de wensen duidelijk maken en dit
niet via via laten verlopen.
ISGO geeft aan tevreden te zijn over het proces: de provincie en de regio stonden vóór de
PSV op sommige punten tegenover elkaar. Nu is er veel overleg geweest en is niet overal
overeenstemming over, maar er is meer vertrouwen en dus een betere basis. Juist door
dit vertrouwen kan meer informeel worden geregeld en dat werkt prettiger en vaak ook
sneller dan via de formele weg. De provincie onderschrijft dit. De provincie is van mening
dat gemeenten eerst in de regio overeenstemming moeten hebben bereikt en dat het
gesprek met de provincie via de regio loopt. Op deze wijze heeft al een stuk afstemming
plaatsgevonden en kan de provincie op regionaal niveau meedenken.
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5

Wateraspecten samengevat en verklaard

5.1 Inleiding
In hoofdstuk 5 zijn de belangrijkste waarnemingen van het evaluatieteam met betrekking
tot de wateraspecten in deze case samengevat en zijn daarvoor, gezien vanuit de
procesbenadering, verklaringen gezocht.
In  5.2 komen opgave en resultaat aan de orde. Wat was of waren de initile opgave(n)
bij de start van het gebiedsproces? Welk (tussen)resultaat is in 2009 bereikt? In het
doorlopen proces van initile opgave(n) naar resultaat zijn vervolgens de belangrijke
elementen of fasen benoemd, waarvan de wateraspecten in de daaropvolgende
paragrafen nader zijn uitgediept. Daarbij zijn verschillende verklarende factoren te
onderscheiden, die hier als volgt zijn ingedeeld:
Ontwikkelingen in opgaven en speelveld;
De opstelling van actoren en hun interacties;
De maatschappelijke context en de spelregels gedurende het proces.
Tot slot volgt een korte recapitulatie van de toepassing en rol van het procesinstrument
watertoets in dit planproces.
5.2 Opgave en Resultaten
Opgave
Het doel van de provincie was het opstellen van n structuurvisie en verordening 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 waterthemas is deze strategie gehanteerd. Datgene wat al goed
geregeld was, stond niet ter discussie en is hoogstens op een paar punten geactualiseerd.
Voorbeelden hiervan zijn wateroverlast, waterveiligheid en daling van de veengebieden.
Nieuwe themas die in deze structuurvisie (meer) aandacht hebben gekregen zijn de
verziltingsproblematiek, de zoetwatervoorziening en klimaatbestendigheid.
Resultaten
In algemene zin kan worden gesteld dat water, vanuit de lagenbenadering gezien, een
medeordenend principe is geweest. Veel waterthemas waren in eerdere streekplannen
al geborgd, zoals de waterbergingsgebieden of de waterveiligheid (Zwakke Schakels).
Waterveiligheid en waterberging waren net na 2000 erg actuele themas doordat er
sprake was van veel regenwateroverlast, vooral in het Westland, en doordat delen van
de primaire waterkering niet aan de beschermingsnormen voldeden. In de nieuwe
structuurvisie is wat deze themas betreft vooral gekeken of ze nog voldoende actueel
zijn en eventueel bijgeschaafd moeten worden. De nieuwe themas in de structuurvisie
zijn vooral de zoetwatervoorziening/verzilting, droogte en klimaatverandering. Deze
zijn voor de verschillende gebiedstypen (landbouw, veengebieden, kust, stad) waar
mogelijk op hoofdlijnen uitgewerkt. Veel van deze onderwerpen kennen ook een beleiden onderzoeksagenda en zullen via de jaarlijkse partile herzieningen op termijn in
samenwerking met de andere gebiedspartijen en maatschappelijke organisaties verder
uitgewerkt worden.
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Waarnemingen
In de structuurvisie zijn geen grootschalige ontwikkelingen opgenomen en daardoor is
er geen sprake van locatiekeuze, ook niet voor water;
De provincie kiest heel duidelijk voor de strategie decentraal wat kan, centraal wat
moet en een heldere taakverdeling: je gaat er over of niet;
Voor de nieuwe ontwikkelingen wordt de lagenbenadering toegepast, water wordt
gezien als een medeordenend principe;
Het Deltaprogramma is een aanjager geweest voor een aantal nieuwe waterthemas,
waarbij de verzilting- en zoetwaterproblematiek in deze structuurvisie het meest in het
oog springt;
De structuurvisie is voor veel waterissues een momentopname in doorlopende
beleidsdiscussies. Hierdoor kunnen niet op alle vlakken beslissingen worden genomen
in het kader van de structuurvisie;
De financile consequenties van het beleid zijn gekoppeld aan de uitvoeringsagenda.
5.3 Geen locatiekeuzen
In de structuurvisie en het Provinciale Waterplan zijn geen locatiekeuzen gemaakt voor
ruimtelijke ontwikkelingen. De reden hiervoor is dat veel ontwikkelingen al in eerdere
streekplannen zijn opgenomen en er geen nieuwe ontwikkelingen worden voorzien. Wel
zijn enkele indicatieve waterbergingslocaties op de functiekaart opgenomen, maar deze
waren al bekend en zijn dus geen locatiekeuzes geweest in het structuurvisieproces.
Water is een ordenend principe geweest voor de structuurvisie doordat de
lagenbenadering is gehanteerd bij de opstelling ervan. Water is hierdoor een belangrijk
element, waar rekening mee wordt gehouden.
Er zijn dus geen expliciete locatiekeuzen gemaakt in de structuurvisie en het Provinciaal
Waterplan, maar er zijn wel voorwaarden gesteld aan toekomstige locatiekeuzen.
Een voorwaarde is bijvoorbeeld, dat nieuwe ontwikkelingen alleen mogelijk zijn als er
geen negatieve gevolgen ontstaan voor de waterhuishouding. Ook mogen binnen de
verziltingsgebieden alleen nieuwe functies worden neergelegd waarvoor geen zoet water
nodig is. Op deze manier heeft het wateraspect een belangrijke rol in de structuurvisie,
waarbij wordt gestuurd op toekomstige ontwikkelingen.
Water heeft een rol gespeeld bij het opstellen van de structuurvisie doordat het
Provinciaal Waterplan er vanaf het begin af aan gelijk mee op liep. Hierdoor was de
waterafdeling van de provincie betrokken en daarachter de waterschappen. Doordat in
het Provinciaal Waterplan al veel afstemming had plaatsgevonden, was dit volgens de
provincie voor de structuurvisie in mindere mate nodig. Anders gezegd: de afstemming
had een ander accent, namelijk de ruimtelijke impact.
In de structuurvisie gaat het vooral over de ruimtelijke consequenties van het waterplan.
Het waterplan gaat veel breder en inhoudelijker in op de verschillende waterthemas.
Zoals eerder gezegd hebben de ruimtelijke aspecten in het Provinciaal Waterplan
conform de Waterwet en de Wro de status van een provinciale structuurvisie. Dit wordt
soms als dubbel ervaren. In de toekomst kan misschien worden overgestapt naar een
omgevingsplan waarin alle themas integraal zijn opgenomen.
5.4 Decentraal wat kan, centraal wat moet
De provincie kiest vanaf het begin heel duidelijk voor de rol van bewaker van het belang
van de ruimtelijke kwaliteit op regionaal en bovenregionaal niveau. Als men lokaal iets wil,
wordt door de provincie het seintje gegeven dit regionaal af te stemmen, zodat diversiteit
en kwaliteit gewaarborgd blijft. Pas als er regionaal is afgestemd, gaat de provincie
(indien nog nodig) meedenken in het proces van die specifieke ruimtelijke ontwikkeling
en zal dan eventuele benodigde middelen en menskracht beschikbaar stellen.
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Helderheid in taken vormt een belangrijk punt: je gaat erover of niet. Er moet voorkomen
worden dat meerdere overheden voor hetzelfde thema of gebied verantwoordelijk zijn.
Dan wordt besluitvorming nodeloos ingewikkeld.
5.5 Water als medeordenend principe
Voor de structuurvisie is de lagenbenadering gehanteerd, waardoor water een belangrijk
element vormt in 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?).
Er is in deze structuurvisie sterk gestuurd op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, wat
ook heeft geleid tot het maken van een Kwaliteitskaart. Samen met de regios worden
gebiedsprofielen opgesteld ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Uit een evaluatie
die de provincie heeft uitgevoerd naar het functioneren van het contourenbeleid, is
geconstateerd dat de dynamiek in het landelijk gebied veel minder groot is dan in
het stedelijk gebied, waardoor de ruimtelijke mogelijkheden daar groter zijn. Wellicht
levert maatwerk hier veel meer ruimtelijke kwaliteit op dan het strikt vasthouden aan
de vastgestelde contouren. Dit is nieuw gedachtegoed en zal de komende jaren in de
gebiedsprofielen verder ontwikkeld worden. Dit zal, vanuit de lagenbenadering gezien,
waarschijnlijk ook meer kansen bieden voor de waterthemas.
5.6 Nieuwe waterthemas
Een belangrijke wateropgave is ontstaan door het feit, dat steeds meer verzilting
plaatsvindt. Een groot aandeel van de regio is landbouwgrond en dus afhankelijk van
zoet water. Aanvankelijk (2009) was het besef van de impact hiervan bij de regio en de
gemeenten nog niet zo aanwezig. De provincie vestigde er de aandacht op en zorgde
ervoor dat dit beter tot de regio doordrong, samen met het hoogheemraadschap en in
combinatie met het Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta. Daardoor kwam dit later
meer in the picture. ISGO geeft aan dat de gemeenten en de regio de provincie hierin wel
voorbij gestreefd hebben en dat zij verder met de ontwikkeling zijn dan de provincie.
Op het gebied van droogte speelt bijvoorbeeld nog steeds de bodemdaling van de
veengebieden in het Groene Hart een belangrijke rol. Hierover is nog steeds geen
besluit genomen, waardoor ook deze thematiek weer op de structuurvisiekaart is
verschenen. Droogte is ook gekoppeld aan toenemende temperaturen als gevolg van
de klimaatverandering en de effecten daarvan op de zoetwatervoorziening en de
waterkwaliteit.
5.7 Doorlopende beleidsdiscussies
Ondanks dat de structuurvisie geen grote nieuwe ruimtelijke opgaven kent, is
wel ingespeeld op nieuwe beleidsontwikkelingen, zoals Randstad 2040 of de
klimaatontwikkelingen. Wat lastig is aan deze ontwikkelingen, is het zorgen voor
grip op de verschillende tijdshorizonten en de ruimtelijke consequenties daarvan. De
klimaatscenarios gaan al snel over periodes van 50 - 100 jaar, terwijl de ruimtelijk
opgaven eerder in termijnen van 10 - 20 jaar liggen. In de structuurvisie is er daarom voor
gekozen om een aantal dilemmas op termijn te zetten.
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Als voorbeeld kan de groei van Greenports versus de zoetwaterproblematiek genoemd
worden. Er is gekozen voor een splitsing in bestaande en nieuwe gebieden. De bestaande
gebieden krijgen de tijd om in de pas met de klimaatverandering de bedrijfsvoering aan
te passen. Nieuwe gebieden moeten zelf voorzien in de zoetwatervraag. Door in het
proces gezamenlijk op te trekken, is begrip gekweekt voor elkaars belangen en wordt op
bovengenoemde wijze gezocht naar toekomstbestendige oplossingen.
5.8 Financile consequenties
De structuurvisie beschrijft de visie voor de langere termijn, de uitvoeringsagenda
de weg naar realisatie van de visie. Er worden meerjarenbegrotingen vastgesteld en
daaruit worden jaarbegrotingen en projectbegrotingen afgeleid. Iedere partij draagt
naar verhouding bij. Zo zijn er bijvoorbeeld zeven Integrale Ruimtelijke Projecten (IRP)
vastgesteld die invulling geven aan de hoofdopgaven van de provincie en waaraan
budgetten zijn gekoppeld. Voor de provincie betekent dit financile 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 waterberging
vormgegeven moet worden en hoe de financin geregeld worden.
5.9 Rol van de Watertoets
Een formele watertoets (in enge zin) is niet uitgevoerd. De provincie heeft aan de
waterschappen laten weten dat dit niet wettelijk verplicht was bij deze structuurvisie.
Doordat het waterschap wel betrokken is geweest bij de totstandkoming van de
structuurvisie en het Provinciaal Waterplan, is het wateraspect volgens de verschillende
partijen voldoende geborgd in de structuurvisie. Een formele watertoetsprocedure wordt
niet gemist.
In eerste instantie werd onvoldoende met de waterschappen gecommuniceerd. Dit komt
onder andere door de vele sectoren waar RO rekening mee moet houden. Daarbij zat
water niet tussen de oren. De waterschappen hebben zelf het initiatief genomen om aan
te sluiten bij de ontwikkeling van de structuurvisie. De waterschappen zijn vervolgens
vanaf de initiatieffase betrokken geweest bij het opstellen van de structuurvisie en,
in sterkere mate, bij het Provinciaal Waterplan. Het eerste aanspreekpunt voor de
RO-afdeling van de provincie wat betreft water was de waterafdeling van de provincie.
De waterafdeling communiceerde vervolgens met de waterschappen. Zoals eerder
aangegeven in hoofdstuk 4, stelt de afdeling Water dat waterschappen veel directer
aansluiting moet zoeken bij de afdeling RO van zowel de provincie als in de regios en
gemeenten. Ze moeten zelf hun wensen duidelijk maken en dit niet via via laten verlopen.
In het planproces vond de waterafdeling van de provincie soms meer begrip bij
de waterschappen dan bij de RO-afdeling binnen de provincie. Deze twee actoren
hadden hetzelfde belang, namelijk het belang om de wateropgaven mee te nemen in
de planvorming. Bovendien werkten deze partijen nauw samen aan het Provinciaal
Waterplan, waardoor zij op n lijn zaten. Voor de waterafdeling van de provincie is een
leerpunt geweest, dat water n van de aspecten is waarmee in de ruimtelijke ordening
rekening gehouden moet worden en dat dit aspect niet altijd sturend is.
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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
Koepeloverleg (BKO), de opvolger van het Nationaal Wateroverleg (NWO).
De projectgroep Evaluatie Watertoets is in haar werkzaamheden ondersteund door een
consortium van Grontmij Nederland B.V., Erasmus Universiteit Rotterdam en Nirov.
Projectgroep Evaluatie watertoets
Hilde Westera
Rijkswaterstaat Waterdienst, projectleider
Izabel Costa
Ministerie van Infrastructuur & Milieu, DG Water en Ruimte
Garmt Arbouw
Ministerie van Infrastructuur & Milieu, DG Water en Ruimte
Marcel de Ruijter
Unie van Waterschappen
Reginald Grendelman
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Cees Kamphuis
Interprovinciaal Overleg
Nienke Siekerman
Rijkswaterstaat Waterdienst
Jane Jagernath
Rijkswaterstaat Waterdienst
Landelijke Werkgroep Watertoets
Jelte Bosma
Waterschap Zuiderzeeland, voorzitter
Hilde Westera
Rijkswaterstaat Waterdienst, secretaris
Cees Kamphuis
Interprovinciaal Overleg
Reginald Grendelman
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Marcel de Ruijter
Unie van Waterschappen
Nienke Siekerman
Rijkswaterstaat Waterdienst
Wim Zeeman
Ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie, Dienst
Landelijk Gebied
Garmt Arbouw
Ministerie van Infrastructuur & Milieu, DG Ruimte en Water
Izabel Costa
Ministerie van Infrastructuur & Milieu, DG Ruimte en Water
Jane Jagernath
Rijkswaterstaat Waterdienst
Projectkernteam Consortium
Frans Kwadijk
Grontmij Nederland B.V., projectleider
Frans-Bauke van der Meer Erasmus Universiteit Rotterdam
Martijn Steenstra
Grontmij Nederland B.V.
Marjolein Stamsnijder
Nirov
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