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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. Streekplan Frysln 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 het streekplan Frysln 
beschreven en de wateraspecten die daarbij aan de orde zijn genventariseerd. Ook wordt 
globaal een 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. Ook worden de relaties tussen 
de actoren verbeeld. Hoofdstuk 4 geeft een analyse van de dynamica van het proces 
waarin het streekplan tot stand is gekomen. Daarbij ligt het accent op wateraspecten. 
In hoofdstuk 5 worden op dit laatste punt voorlopige conclusies getrokken 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 
daarbinnen met wateraspecten is omgegaan, door het evaluatieteam van Grontmij en 
Erasmus Universiteit weergegeven.
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2 Het plan

2.1 Aanleiding en plangebied
In het streekplan Frysln 2007 staan de provinciale kaders waarbinnen de ruimtelijke 
ontwikkelingen in de periode 2007-2017 kunnen plaatsvinden. In het streekplan wordt 
de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de provincie aangegeven. Het streekplan geeft 
sturing aan de uitvoering van provinciaal en regionaal beleid. In zijn opzet volgens de 
oude WRO is het streekplan daarnaast het juridisch toetsingskader voor gemeentelijk 
ruimtelijk beleid, bijvoorbeeld bij de toetsing van bestemmingsplannen.

Het streekplan wordt vastgesteld onder de werking van de huidige Wet op de Ruimtelijke 
Ordening (WRO). Het kabinet heeft een voorstel voor een nieuwe WRO ontwikkeld, dat naar 
verwachting eind 2007 in werking zal treden. Via de invoerings- en overgangswetgeving 
zal de status van op dat moment bestaande streekplannen nader worden bepaald. 
Dit streekplan wordt beschouwd als een structuurvisie in de zin van de nieuwe WRO. 
(Streekplan Frysln 2007, blz. 35).

Tabel 1. Plankaart Streekplan Frysln 2007

Het plangebied van het Streekplan Frysln 2007 omvat het vasteland van Frysln, 
het tot de provincie Frysln behorende gedeelte van het IJsselmeer en de vier Friese 
waddeneilanden. Voor de Waddenzee geldt het uit 1995 daterende Interprovinciaal 
Beleidsplan Waddenzeegebied (IBW).
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2.2 Doelen en opgaven

De titel van het streekplan zegt het al: Ruimtelijke kwaliteit is de leidraad van het plan. 
De provincie Frysln wil ontwikkelmogelijkheden bieden voor wonen en werken, natuur, 
recreatie en toerisme en landbouw. Ontwikkelingen die tegelijkertijd bijdragen aan de 
kwaliteit van de Friese ruimte. (Streekplan Frysln, blz. 9, 2007). Daarnaast wordt de 
term ondeelbaar Frysln gebruikt om uit te drukken dat stad en platteland elkaar nodig 
hebben. Ook dit is een belangrijke leidraad.

Naast duurzaamheid, herkenbaarheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en 
multifunctionaliteit wordt in de missie van het streekplan ook waterbestendigheid als 
opgave genoemd met de volgende toelichting: 

       
2.3 Water in het plan
Specifieke wateropgaven die in het plan worden genoemd zijn:
 � Aanwijzen multifunctionele retentiegebieden (350 ha) voor 2015;
 � Uitbreiding boezem (700 ha) voor 2015;
 � Onderzoek noodzaak calamiteitenpolders;
 � Nieuwe boezemgemalen;
 � Reservering ruimte voor dijkversterking;
 � Peilbeleid in veenweidegebied, gericht op behoud landbouwfunctie en nieuwe groene 

en blauwe diensten;
 � EHS.

2.4 Chronologie 
In tabel 2 is een chronologisch overzicht van de belangrijkste stappen in het 
planvormingsproces opgenomen.

Tabel 2. Chronologie planontwikkeling Streekplan Frysln 
Startdocument
Kadernota Streekplan
Voorontwerp Streekplan
Ontwerp Streekplan
Notitie veranderd waterbeheer 
Friese Veenweidegebieden
Reactienota ontwerp Streekplan
Definitief Streekplan Frysln 2007

2002
27 januari 2004
2005
20 december 2005
20 december 2005

Juli 2006
December 2006
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Op basis van de beschikbare documenten kan, toegespitst op wateraspecten, de volgende 
chronologie worden gereconstrueerd. In hoofdstuk 4 wordt de procesdynamica, mede op 
grond van informatie uit interviews, nader geanalyseerd.

 � In het startdocument voor het traject naar het streekplan (vastgesteld door GS, 
eind 2002) wordt het waterbelang, naast de accommodatie van de druk van de rode 
functies en infrastructuur, duidelijk als thema neergezet. Er wordt gedacht vanuit 
de lagenbenadering. Betrokkenen worden tot inbreng en stellingname uitgenodigd. 
Ook worden er enkele niet ter discussie staande uitgangspunten geformuleerd, 
onder meer verwijzend naar het bestaande waterhuishoudingsplan [overigens 
komt er na de vaststelling van het streekplan een nieuw waterplan en een nieuw 
waterhuishoudingsplan];

 � In de inspraakreacties (petear) in 2003 komen veel verschillende meningen naar voren. 
Tegenover beperkingen aan of het categorisch uitsluiten van bepaalde bestemmingen 
is doorgaans veel verzet. Hetzelfde geldt m.b.t. bepaalde functiecombinaties. Zo vinden 
velen dat de keuze van landbouwgrond voor tijdelijke wateropvang of besluiten over 
peilbeleid niet moeten leiden tot voorschriften voor de gewassen die verbouwd mogen 
worden. Algemeen wordt onderschreven, dat er voldoende ruimte voor water en 
voldoende kwaliteit van (drink)water moet zijn. Bij locatiekeuze is echter een afweging 
tegen andere belangen nodig en is water dus niet per definitie leidend;

 � In de kadernota (vastgesteld door Provinciale Staten, begin 2004) wordt bepleit de 
waterkansen en risicokaarten (opgesteld en gentroduceerd door het Wetterskip) te 
gebruiken bij locatiekeuze. Als er keuzes worden gemaakt die in relatie daartoe niet 
optimaal zijn, zal dat hogere kosten met zich meebrengen die vervolgens ten laste van 
de betreffende projecten moeten worden gebracht. Wat betreft multifunctionaliteit 
suggereert de kadernota met name de mogelijkheid van een combinatie van 
water(retentie) en natuur;

 � Eind 2005 schrijven GS een notitie over het waterbeheer in het veenweidegebied. 
Daarin is handhaven en versterken van de landbouw het uitgangspunt. Op basis 
van vrijwilligheid kan in bepaalde delen worden gekozen voor een meer natuurlijk 
peilbeheer, bijvoorbeeld gekoppeld aan subsidies voor weidevogelbeheer. In het 
gelijktijdig verschijnende ontwerp streekplan kondigen GS aan dat er een checklist 
voor de watertoets zal worden opgesteld als handreiking aan gemeenten en andere 
ruimtelijke planvormers (p. 128,129);

 � In de nota waarin de reacties op het ontwerp streekplan worden weergegeven (medio 
2006), blijkt onder meer dat VROM vindt dat de watertoets onvoldoende expliciet is 
gehanteerd (zie kader);

Het watertoetsproces is niet expliciet doorlopen. Elementen daarin zijn: een 
duide-lijke start, een afsprakennotitie met de waterbeheerders, expliciete 
wateradviezen, het advies van de waterbeheerders en het gemotiveerd besluit van 
de provincie terzake. Geadviseerd wordt deze elementen in de waterparagraaf op te 
nemen. (gecombineerde reactie van Rijkswaterstaat en VROM, zoals samengevat in 
reac-tienota, p. 147)

 � GS zijn echter van mening dat er adequaat met het Wetterskip is overlegd (p. 147);
 � Op 13 december 2006 wordt het Streekplan Frysln in PS vastgesteld.
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3 Actoren en interactie

3.1 Betrokken actoren 
Het streekplan is geformuleerd door de provincie en door Provinciale Staten vastgesteld 
(shareholders). In het totstandkomingsproces is bestuurlijk en ambtelijk overleg 
gevoerd en heeft afstemming plaatsgevonden met het Wetterskip, gemeenten en Rijk 
(o.a. Rijkswaterstaat, VROM) (bestuurlijke stakeholders). Daarnaast kunnen allerlei 
andere stakeholders worden gedentificeerd, zoals de landbouwsector, industrie, 
natuurbeheerders, natuur- en milieuorganisaties, individuele burgers, lokale actie- en 
belangengroepen. Zij hebben in meerdere of mindere mate, al dan niet via intermediairs 
(bijv. politieke partijen) interactie met bestuurlijke actoren en/of (onderdelen van) het 
ambtelijk apparaat van een bestuurlijke stakeholder. 

3.2 Actorbeschrijvingen

3.2.1	 Provincie	Frysln
Wie De provincie Frysln is de regionale, algemene overheid en stelt het streekplan op. 
Provinciale Staten stellen het streekplan vast.

Organisatie Ten behoeve van het opstellen van het streekplan is een projectteam van vijf 
personen samengesteld. Het team bestond voornamelijk uit mensen van de afdeling 
Ruimte, maar ook de afdeling Water was met 1 persoon vertegenwoordigd. 
De projectleider van het streekplan had een vrij autonome rol en sprak direct met 
de gedeputeerden over de hoofdlijnen van het plan. In de stuurgroep hadden de 
gedeputeerden Andriessen (Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied, Natuur en 
Landschap), Bijman (Water en Landbouw) en Baas (Verkeer en Vervoer) zitting. 
Voor de interne afstemming binnen de provincie was een ambtelijke klankbordgroep 
samengesteld. Hierin namen tussen de 30 en 40 personen uit diverse afdelingen van de 
provincie deel. Deze groep, bestaande uit zowel afdelingshoofden als beleidsambtenaren, 
discussieerde over conceptstukken.

Belang en strategie Het belang van de provincie is het om een streekplan op te stellen 
waarvoor voldoende draagvlak binnen de provincie bestaat. De afdeling Water binnen de 
provincie heeft het belang om water goed in de plannen verankerd te krijgen. Hierin werd 
de afdeling Water vaak gesteund door het Wetterskip.
De provincie gebruikt lokaal de strategie wat kan en provinciaal wat moet. Provinciale 
sturing is daarmee selectief. Ontwikkelingsplanologie is een kernbegrip in de 
sturingsaanpak van de provincie. Het streekplan is voor de provincie ook nog steeds het 
beoordelingskader voor gemeentelijke ruimtelijke plannen.

3.2.2	 Wetterskip	Frysln
Wie Het Wetterskip Frysln is sinds 2004 de waterbeheerder binnen de provincie Frysln. 
In december 2001 besloten de Staten van de provincie Frysln dat de zes waterschappen 
van Frysln (vijf kwantiteitswaterschappen plus Wetterskip Frysln) met ingang van 1 
januari 2004 zouden fuseren tot n groot waterschap. In de periode van het tot stand 
komen van het streekplan kende het Wetterskip een bestuur dat was ingedeeld vanuit de 
categorien gebouwd en ongebouwd. In zowel het algemeen als het dagelijks bestuur 
was het agrarisch belang sterk vertegenwoordigd.

Organisatie Aan het begin van het planproces leverden de zes waterschappen in Frysln 
gezamenlijk inbreng in het planproces. De betrokken ambtenaren vanuit de verschillende 
schappen hadden doorgaans een zeer brede beleidsfunctie, waaronder ook het ruimtelijk 
waterbeleid viel. Vanaf de fusie werd meer specialisatie mogelijk. De beleidsmedewerker 
Watersysteem, die onder andere taken heeft op het vlak van ruimtelijke ordening, leverde 
vanaf dat moment inbreng in het planproces. De beleidsmedewerker Watersysteem 
schakelde waar nodig met andere beleidsambtenaren en specialisten binnen het 
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waterschap. Het afdelingshoofd was ook betrokken bij het planproces en stond in 
contact met het afdelingshoofd Water binnen de provincie. Het sectorhoofd keek vanaf 
de zijlijn mee. De watertoets wordt binnen het Wetterskip opgepakt vanuit het cluster 
Planvorming. 

Belang en strategie Vanaf de fusie wilde het Wetterskip meteen serieus worden genomen 
op het gebied van ruimtelijk beleid. Er werd stevig ingezet op ruimtelijke ordening door 
bijvoorbeeld het ontwikkelen van waterkansenkaarten. De dijkgraaf van na de fusie 
vond ruimtelijke ordening een belangrijk punt en gaf ruimte voor de ontwikkeling van 
producten als de waterkansenkaarten.

Het Wetterskip is van oudsher vooral gericht op het landelijk gebied en bemoeit zich 
minder met het stedelijk gebied. In het bestuur van het Wetterskip is in 2006 met name 
de landbouw sterk vertegenwoordigd. Het landbouwbelang heeft daarom een belangrijke 
stem in de strategie van het Wetterskip en de adviezen die het waterschap geeft.

3.2.3	 Het	Rijk
Wie Van het Rijk zijn verschillende instanties betrokken bij het tot stand komen van 
het plan. Onder andere DG Ruimte (vanuit het toenmalige Ministerie van VROM) en 
DG Water (vanuit het toenmalige Ministerie van V&W) zijn betrokken wat betreft de 
beleidsinvalshoek. Daarnaast zijn onder andere het Ministerie van LNV, het Ministerie van 
Defensie en het Ministerie van EZ betrokken geweest bij het beoordelen van het ontwerp 
streekplan. Voor strategische plannen als een streekplan cordineerde DG Ruimte de 
rijksinbreng. 

Rijkswaterstaat Noord-Nederland en Rijkswaterstaat IJsselmeergebied zijn betrokken 
als Rijkswaterbeheerders. Rijkswaterstaat heeft het beheer over het IJsselmeer en de 
Waddenzee. Rijkswaterstaat heeft verder geen binnenwater in beheer binnen de provincie 
Frysln.

Organisatie Het geven van een reactie vanuit het Rijk vergt afstemming. De twee 
betrokken Rijkswaterstaatdiensten stemmen eerst gezamenlijk af en stemmen dan af 
met DG Water. Vervolgens wordt de reactie vanuit Rijkswaterstaat doorgegeven aan DG 
Ruimte, die de formele reactie naar de provincie geeft. 
De interactie met de provincie verloopt veelal schriftelijk. Rond enkele punten, waaronder 
de buitendijkse ontwikkeling en zeewaartse uitbreiding van de haven van Harlingen, is 
ook overleg geweest tussen provincie en Rijk.
Vanuit Rijkswaterstaat wordt deelgenomen aan de Provinciaal Planologische Commissie. 
Doorgaans neemt hier de directeur of een afdelingshoofd aan deel.

Belang en strategie Rijkswaterstaat is een beheersorganisatie en reageert tegenover de 
provincie in principe vanuit dit beheersbelang. DG Water is de partij die op beleidsmatig 
vlak inbreng levert. Reacties op het streekplan zijn doorgaans formeel van aard. 
Rijkswaterstaat geeft echter ook aan te functioneren als de ogen en oren van de minister 
in de regio, gezien haar regionale betrokkenheid. 

3.2.4	 De	gemeenten
Wie Gemeenten zijn op lokaal gebied de belangrijkste actoren in de ruimtelijke ordening. 
Gemeenten geven op lokaal niveau zelf invulling aan het ruimtelijk beleid. 

Belang en strategie Het streekplan geeft het kader voor de ruimtelijke 
ontwikkelmogelijkheden van de gemeenten. In het streekplan wordt een orde van 
grootte voor het aantal woningen dat per gemeente kan worden gerealiseerd bepaald. 
Precieze afspraken hierover worden later gemaakt. De daadwerkelijke locatiekeuze 
vindt vaak niet plaats in het kader van de structuurvisie, maar binnen de gemeentelijke 
beleidsontwikkeling. 
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3.2.5	 LTO	Noord
Wie De Land- en Tuinbouw Organisatie Noord vertegenwoordigt sinds de fusie in 2004 de 
belangen van haar leden: de boeren uit de negen provincies boven de Maas. De afdeling 
LTO Noord Frysln zet zich specifiek in voor Frysln. 

Organisatie Binnen de LTO is een portefeuillehouder Water werkzaam, die zich inzet op 
gebied van water.

Belang en strategie De LTO zet zich in voor de belangen van de boeren. De LTO is op veel 
verschillende vlakken actief. Afhankelijk van het thema en het abstractieniveau, zetten 
individuele boeren zich in of komt een vertegenwoordiger namens LTO. Gezien het grote 
belang van de landbouw in Frysln heeft de LTO ook op politiek vlak veel invloed. De 
helft van het waterschapsbestuur heeft een LTO-achtergrond en ook de banden met het 
provinciaal bestuur zijn hecht.

3.2.6	 Terreinbeherende	en	natuur-	en	milieuorganisaties
Wie Vanuit de groene organisaties zijn onder andere Staatsbosbeheer, de 
Waddenvereniging, Natuurmonumenten, IVN, It Fryske Gea, Landschapsbeheer Frysln en 
de Milieufederatie Frysln betrokken bij het streekplan.

Organisatie De Milieufederatie Frysln regelt de gezamenlijke reactie van de 
terreinbeherende en natuur- en milieuorganisaties op het streekplan. Daartoe heeft de 
Milieufederatie een medewerker Ruimtelijke Ordening. Hiernaast heeft de Milieufederatie 
ook een medeweker Water die over het streekplan meedenkt.

Belang en strategie De inbreng vanuit de natuurorganisaties verloopt vooral via de formele 
weg, middels een reactie op officile stukken die de provincie presenteert. Daarnaast 
nemen de organisaties deel aan de regionale bijeenkomsten die de provincie heeft 
georganiseerd.

3.3 Organisatie rond het project

Reactiemomenten
De provincie heeft op twee momenten actief om schriftelijke inbreng gevraagd. De 
startnota die in 2002 is gepubliceerd stelt vragen, waarop reactie gevraagd wordt van 
iedereen die inbreng wil hebben. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in de kadernota die 
in 2004 is vastgesteld. Deze is uitgewerkt in het ontwerp streekplan dat ter visie is gelegd. 
Hoe in het definitief ontwerp met het binnengekomen commentaar is omgegaan, is 
vastgelegd in een reactienota.

Streek-	en	vakbijeenkomsten
In het kader van het project zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd. De startnota 
vormde hierbij de basis voor de discussie. Aan deze bijeenkomsten namen vooral de 
koepelorganisaties deel en enkele genteresseerde burgers, maar de doorsnee Fries niet. 

Provinciale	Kommisje	Kritebelied	(PKKb)	/	Provinciaal	Planologische	Commissie
De PKKb adviseert de provincie bij haar ruimtelijk ordeningsbeleid. In de PKKb nemen 
vertegenwoordigers van de ministeries, van het waterschap en van maatschappelijke 
organisaties deel, zoals LTO Noord en de Friese Milieufederatie. Het streekplan is op een 
aantal momenten in deze commissie behandeld.

Bilateraal	overleg
In het kader van de ontwikkeling van het streekplan is regelmatig bilateraal overleg 
geweest tussen het waterschap en de afdeling Water van de provincie. Daarbij hebben de 
door het waterschap ontwikkelde waterkansenkaarten een belangrijke rol gespeeld. 



R a p p o R ta g e  C a s u s 
s t R e e k p l a n  F R y s l  n

- 15 -

4 Procesdynamiek

4.1 Procesreconstructie

4.1.1	 Voorbereidingsfase
In de voorbereidingsfase (2002-2004) presenteert de provincie een startnotitie en 
organiseert zij open bijeenkomsten voor stakeholders die een inbreng willen leveren. 
Hierin komen, zoals boven gemeld, veel verschillende visies naar voren. Deze worden in 
een verslag van discussie neergelegd. 

De startnota is opgezet volgens de lagenbenadering. Binnen de basislaag is aandacht 
voor water. Expliciet wordt aangegeven dat water weer meer als ordenend principe 
zal moeten dienen om wateroverlast te voorkomen, maar ook om watertekorten en 
verdroging tegen te gaan en om de kwaliteit te verbeteren. De provincie dringt aan op een 
goede afstemming tussen waterschappen, gemeenten en provincie. Waterkansenkaarten 
worden door de provincie gezien als een nuttig instrument. De provincie wil discussiren 
over functiecombinaties met water, over buitendijks bouwen en over in hoeverre water 
medebepalend moet zijn bij locatiekeuzen. 

Belangenorganisaties als LTO benutten in deze fase ook hun bestuurlijke contacten om 
visies door te geven en belangen te bepleiten. Daarnaast brengen individuele boeren 
punten in tijdens de streekbijeenkomsten. De Friese Milieufederatie cordineert de 
inbreng van natuur- en milieuorganisaties enerzijds en terreinbeherende organisaties 
(Fryske Gea, SBB) anderzijds. Ook belegt zij een symposium met de Kamer van Koophandel 
waarin de gezamenlijke voorkeur voor geconcentreerde woningbouwlocaties en 
bedrijventerreinen tot uiting komt. 

De inbreng en discussie in deze fase heeft nauwelijks expliciet betrekking op 
waterthemas. Centraal staan veeleer stedelijke uitbreiding voor woningbouw en 
bedrijven en infrastructuur. Daarbij gaat de discussie vooral over de indicatieve verdeling 
van woningbouw over de steden en dorpen en niet zozeer over de exacte locatie. De 
locatie wordt veelal op lager schaalniveau bepaald. Ook worden in regionaal verband 
afspraken gemaakt over het te bouwen aantal woningen per gemeente. In de kadernota 
van 2004 wordt wel aangegeven dat wordt gestreefd naar een waterbestendig Frysln. 
Zowel bij locatiekeuze van stads- en dorpsuitbreiding als bij herinrichting van gebied 
moet water een belangrijke rol spelen.

Daarnaast vinden in deze fase bestuurlijk overleg en ambtelijke vakbijeenkomsten plaats.

4.1.2	 Planuitwerking
In de periode van begin 2004 tot eind 2006 vindt de verdere uitwerking van eerst het 
voorontwerp en vervolgens het ontwerp streekplan plaats. In deze paragraaf beschrijven 
we wat er in dat verband met verschillende waterissues is gebeurd en hoe de dynamica 
van het proces kan worden begrepen.

Retentiegebieden
Een retentiegebied is een gebied (vaak landbouw of natuur) waarin water bij hevige 
regenval tijdelijk kan worden geborgen, zodat wateroverlast wordt voorkomen. Over de 
noodzaak retentiegebieden met een omvang van ongeveer 350 hectare te realiseren om 
wateroverlast vanuit de boezem te voorkomen, bestaat weinig verschil van mening. De 
locatie is echter een gevoelig punt. Met de startnota heeft de provincie de vraag op de 
agenda gezet met welke functie de retentiegebieden het best zijn te combineren. Het 
aanwijzen van landbouwgebieden hiervoor is voor de agrarische sector ongewenst, gezien 
de effecten op de opbrengst. Vanuit het natuurbeheer is het echter niet zonder meer 
vanzelfsprekend dat retentie (alleen) in natuurgebieden moet plaatsvinden (niet alle 
problemen afwentelen op natuur). Vanuit natuurdoelen is het op sommige plaatsen zeer 
ongewenst dat natuur tijdelijk onder water staat.
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Door deels toch de koppeling natuur-retentie te maken en daarnaast de optie te creren 
om op basis van vrijwilligheid landbouwgrond voor retentie beschikbaar te maken (bijv. 
in combinatie met het realiseren van andere functies), wordt voldoende draagvlak voor 
de doelstelling van 350 hectare gevonden. In het streekplan zelf worden echter nog geen 
locaties aangewezen. Het waterschapsbestuur verzet zich daar nadrukkelijk tegen met 
het argument, dat dan beter naar de optimale oplossing vanuit verschillende belangen 
kan worden gezocht. Er wordt in het streekplan geen locatie voor de retentiegebieden 
gekozen. De locatiekeuze wordt gaandeweg gemaakt, ook worden nadere afspraken 
hierover gemaakt in het Provinciale Waterplan en het Waterbeheersplan van het 
waterschap.

Hoeveel waterberging noodzakelijk is voor de deelsystemen (geen onderdeel van 
de boezem) is pas na het streekplan uitgerekend. De ruimte die nodig is om deze 
waterberging te realiseren wordt niet beschouwd als aanvullende ruimteclaim, 
maar wordt opgelost binnen lopende gebiedsontwikkelingen of door bijvoorbeeld 
slootverbreding.

Uitbreiding	boezem
De totale opgave voor het uitbreiden van de boezem lag in 2004 op 700 hectare. Hiervan 
is in 2007 bij het vaststellen van het streekplan al bijna 400 hectare gerealiseerd, vooral 
door inzet van het instrument landinrichting. Ook over deze doelstelling is weinig 
verschil van inzicht. In het streekplanproces wordt gezocht naar mogelijkheden voor het 
uitbreiden van de boezem door zo veel mogelijk te combineren met de ontwikkeling van 
andere functies (natuur, recreatie). De toenemende populariteit van wonen aan het water 
biedt in dit verband ook grote mogelijkheden. Wonen aan het water wordt bijna altijd 
aan de boezem gerealiseerd, de kosten voor het aanleggen van extra water komen bij de 
projectontwikkelaars te liggen. 

Calamiteitenpolders
De vraag of (en zo ja waar) er calamiteitpolders voor opvang en preventie van 
wateroverlast moeten komen, verdwijnt in de loop van het proces van de agenda. Onze 
indruk is dat er op enig moment een collectieve (althans niet aangevochten) overtuiging 
ontstaat, dat als de beoogde retentiegebieden en boezemuitbreiding gerealiseerd 
zijn, calamiteitenpolders overbodig zijn. In het uiteindelijke plan is opgenomen dat de 
noodzaak voor het realiseren van calamiteitenpolders voor situaties die niet vaker dan 
eens per 100 jaar voorkomen, nader wordt onderzocht. Na vaststelling van het waterplan 
bleek bij verdere bestudering dat het instellen van calamiteitenpolders inderdaad niet 
nodig is.

Gemalen
Ook over de noodzaak om (voor 2030) meer gemaalcapaciteit te realiseren lijkt 
overeenstemming te bestaan, al is de mate waarin afhankelijk van hoe actoren over 
peilbeheer denken. Vanuit de landbouw gezien is vooral meer maalcapaciteit gewenst om 
de risicos op wateroverlast, die door klimaatverandering groter worden, tegen te gaan. 
Voor stakeholders met een voorkeur voor natuurlijk peilbeheer en meer natte natuur is er 
minder maalcapaciteit nodig dan voor anderen. Er zijn dan ook verschillende voorkeuren. 
De Friese Milieufederatie pleitte voor een nieuw klein gemaal bij Vijfhuizen. De meeste 
andere actoren lijken voorstander van een groter gemaal bij het Lauwersmeer. Voor het 
Wetterskip speelt daarbij ook een rol dat een gemaal bij het Lauwersmeer samen kan 
worden gebouwd met Waterschap Noorderzijlvest, zodat kosten kunnen worden gedeeld. 
Bij de locatiekeuze van het gemaal speelt daarnaast de technische mogelijkheid om het 
water op de juiste plaats te krijgen een belangrijke rol. In het streekplan wordt nog geen 
definitieve keuze gemaakt, met het argument dat meer onderzoek noodzakelijk is. In het 
plan zijn ruime reserveringszones opgenomen waarbinnen later een locatie gevonden kan 
worden.
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Dijkversterking
Het besef dat de klimaatverandering op enige termijn noopt tot versterking van de 
waterkeringen wordt algemeen gedeeld. Niettemin is er discussie over de vraag waar 
en hoeveel gebied daarvoor moet worden gereserveerd. Rijkswaterstaat hanteerde als 
standpunt dat een ruime zone (175 meter buitendijks en 100 meter binnendijks) moest 
worden gevrijwaard van bebouwing. Dit is temeer een issue, omdat er op sommige 
plaatsen dicht bij de dijk gebouwen staan of andere ruimtelijke claims bestaan. De LTO 
organiseert een excursie voor Statenleden om het belang van de agrarirs direct achter de 
dijk te benadrukken. 

Precieze berekening door de dijkbeheerder (het Wetterskip) voor deze locaties worden 
nodig geacht om adequate reserveringen voor dijkversterking te kunnen maken. Het bleek 
niet meer haalbaar om alle reserveringszones uit te rekenen. Prioriteit is gegeven aan het 
uitrekenen van precieze reserveringszones voor de kustplaatsen. De precieze begrenzing 
van de rest van de reserveringszones is naar het Provinciaal Waterplan doorgeschoven, 
ruime reserveringszones zijn opgenomen. Daarmee was voor dit moment voldoende aan 
andere belangen tegemoet gekomen om het draagvlak voor het streekplan te handhaven. 
Rijkswaterstaat, een voorstander van het opnemen van reserveringszones, kon hier ook 
mee akkoord gaan.

Tussen Rijkswaterstaat en de provincie speelde daarnaast de discussie over de dijkringen 
op de waddeneilanden. Het belang van Rijkswaterstaat, die hier dijkbeheerder is, was om 
niet te grote delen van de eilanden binnen de dijkringen op te nemen. De provincie wilde 
juist wel meer land binnen de kering opnemen.

Peilbeleid	veenweidegebied
Vanuit de natuur- en milieuhoek en ook vanuit de ambtelijke organisatie van 
het Wetterskip wordt gepleit voor een meer natuurlijk (d.w.z. hoger) peil in de 
veenweidegebieden. Argumenten daarvoor zijn dat dit goed is voor de omringende 
natuur (die nu door een diepe bemaling van de omringende veenweidegebieden 
verdroogt), het houdt het veenweidegebied op langere termijn in stand (want door de 
diepe ontwatering verdwijnt het veen snel), het zou goed zijn voor de weidevogelstand 
en het zou goedkoper zijn. Vanuit de agrarische sector gezien staat hierbij echter het 
voortbestaan van de sector op het spel. Peilverhoging is in zijn algemeenheid voor deze 
sector dan ook niet bespreekbaar. Ook hier wordt naar overeenstemming en draagvlak 
gezocht door het introduceren van vrijwilligheid. In bepaalde delen van het gebied 
kan het peil op vrijwillige basis verhoogd worden. Daardoor kunnen wellicht nieuwe 
groene en blauwe functies worden ontwikkeld en subsidies voor weidevogelbeheer 
worden benut. Gevolg hiervan is wel dat er een (sterk) gedifferentieerd peilbeheer moet 
komen. Het waterschap ziet daar technisch wel mogelijkheden voor: de mogelijkheid tot 
gedifferentieerd peilbeheer wordt verder onderzocht. Wel blijft nog in het midden wat 
de kosten daarvan zijn en door wie die worden gedragen en ook wat deze oplossing voor 
de omringende natuur betekent. Ambtelijk werd wel gesteld dat in de meest kwetsbare 
gebieden een kleinere ontwatering noodzakelijk was en dat het telen van mas op deze 
plaatsen niet verstandig zou zijn, maar bestuurlijk bestond voor dit standpunt binnen het 
waterschap geen steun. Door natuur- en milieuorganisaties werd het waterschapsbestuur 
in dit dossier als een beschermer van de belangen van de agrarische sector gezien. Door 
verandering van het kiesstelsel voor waterschappen in 2008 is hierin een verschuiving 
opgetreden. 
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EHS
In het kader van de EHS zou er van noordoost naar zuidwest in Frysln een robuuste 
verbindingszone moeten komen: de Natte As. Daar zijn bij het Wetterskip ambtelijke 
aanzetten toe gemaakt op bestuurlijk niveau, die vooralsnog lijken te zijn gestrand. Bij 
de provincie heeft een soortgelijk proces plaatsgevonden. Waar de Natte As eerst als 
een brede zone op de kaart is gezet, is deze door PS bij vaststelling van de kaart gehaald. 
Vanuit de agrarische sector is er verzet tegen de schaduwwerking die van dergelijke 
plannen zou uitgaan. Uiteindelijk is men in het streekplan gekomen tot een formulering 
die aangeeft dat hier gaandeweg, in combinatie met de ontwikkeling van andere functies, 
vorm aan moet worden gegeven. 

Locatie	stedelijke	uitbreiding
Bij besluitvorming over stedelijke uitbreiding spelen veel belangen. Ook al eerder 
gemaakte keuzes en bestaande bestemmingen hebben veel invloed. Weliswaar spelen 
wateraspecten daarbij ook een rol, maar die zijn  ook in de ogen van het Wetterskip  
eigenlijk nooit doorslaggevend. De uiteindelijke locatiekeuze wordt meer gestuurd door 
infrastructuur, aansluiting op de bestaande stad en door grondposities. Water speelt wel 
een belangrijke rol als ruimtelijke kwaliteit: in Frysln worden veel woningen aan het 
water gerealiseerd.

Het Wetterskip heeft in de aanloop naar het streekplan waterkansen en risicokaarten 
gentroduceerd om wateraspecten in het bestuurlijke traject te betrekken en 
noodzakelijke extra inspanningen en kosten voor bepaalde locatiekeuzes inzichtelijk te 
maken. Deze zijn ook bij het bepalen van de uitbreidingsrichting van gemeenten ingezet. 
Hoewel dit vaak geen direct effect heeft op de locatiekeuze, krijgt water hierdoor op 
inrichtingsniveau wel veel aandacht. 

De uitbreidingsrichtingen die in het streekplan zijn opgenomen vormen vooral een 
ondersteuning van gemeentelijk beleid. Afwijkingen van de richting op de kaart zijn nog 
wel mogelijk, mits goed onderbouwd.

4.1.3	 Vaststelling	streekplan
Tussen het ontwerpstreekplan en de definitieve tekst zit nog een fase waarin veel 
betrokken actoren, met name maatschappelijke organisaties, een formele reactie in 
kunnen brengen. Ambtelijk betrokkenen vanuit verschillende instanties die wij gesproken 
hebben, hebben de indruk dat uit deze reacties blijkt dat eerder gevoerd overleg en 
gevoerde discussies hun doorwerking niet hebben gemist. Het draagvlak voor wat er 
uiteindelijk in het streekplan terechtkomt, is volgens hen in de eraan voorafgaande jaren 
geleidelijk gevormd. Dit is in hun ogen een proces van wisselwerking geweest, waarbij op 
bestuurlijk niveau compromissen zijn gesloten. 

Vlak voor het vaststellen van het streekplan in 2006, is een provinciebreed symposium 
georganiseerd rond het thema ruimtelijke kwaliteit, als opmaat naar het moment van 
vaststellen. Hier is ook door gemeenten en diverse belangenorganisaties het manifest 
Ruimtelijke Kwaliteit ondertekend.

4.1.4	 Realisatie

Retentiegebieden
Op basis van vrijwilligheid is inmiddels de beoogde 350 hectare beschikbaar. Toen het 
Provinciaal Waterplan werd vastgesteld in 2010 was al 250 hectare gerealiseerd. Ook 
is de Regeling Schadevergoeding Retentiepolders Wetterskip Frysln vastgesteld ter 
vergoeding van schades door het aanwijzen, inrichten en in gebruik nemen van de 
waterbergingsgebieden.
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Uitbreiding	boezem
De beoogde 700 ha boezemuitbreiding is nu (2011) deels, maar nog niet volledig 
gerealiseerd. De boezemuitbreiding is voor een groot deel gerealiseerd door deze te 
koppelen aan wonen aan het water. Hierdoor bleven de kosten voor het waterschap 
beperkt.

Gemaal
Op dit moment (2011) is er nog geen definitief besluit over de locatie en de capaciteit van 
een nieuw gemaal genomen, maar alles lijkt te tenderen naar het Lauwersmeer. Volgens 
velen is dit technisch de beste oplossing, met het oog op de wateraanvoer naar het 
gemaal. Bovendien kan een rol spelen dat ook Groningen op het Lauwersmeer loost, zodat 
er van die kant ook een financile bijdrage kan worden verwacht. 

Reservering	dijkversterking
De precieze reserveringszones worden in het kader van het Waterhuishoudingsplan en 
de gemeentelijke bestemmingsplannen nader bepaald. Betrokkenen hebben de indruk 
dat de noodzaak van adequate reserveringszones inmiddels op bestuurlijk niveau meer 
verankerd is dan ten tijde van de vaststelling van het streekplan. De toen gevoerde 
discussie zou daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld.

Peilbeleid	veenweidegebied
Voor zover wij weten is het gedifferentieerde beleid op basis van vrijwilligheid van de 
grondbezitters, zoals neergelegd in het streekplan, nog steeds van kracht. Verschillende 
betrokkenen hebben wel de indruk dat het draagvlak voor natuurlijk waterbeheer 
geleidelijk toeneemt. Het gevoerde overleg in het kader van het streekplan zou daar mede 
debet aan zijn.

EHS
De EHS is in het streekplan grotendeels begrensd (afgezien van de precieze begrenzing in 
Gaasterland). Doel is de beoogde EHS in 2018 gerealiseerd te hebben.
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5 Wateraspecten samengevat

5.1 Inleiding
In hoofdstuk 5 zijn de belangrijkste waarnemingen van het evaluatieteam met betrekking 
tot de wateraspecten in deze case samengevat. Ook worden daarvoor, gezien vanuit de 
procesbenadering, verklaringen gezocht.

In  5.2 worden de opgave en het resultaat samengevat. Wat was of waren de initile 
opgave(n) bij de start van het gebiedsproces? Welk (tussen)resultaat was in het voorjaar 
van 2011 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 de rol van het 
procesinstrument watertoets in dit planproces.

5.2 Opgave en resultaat

Opgave
Een belangrijke opgave voor het streekplan op het gebied van water is het vinden van 
ruimte voor retentiegebieden geweest, samen met de uitbreiding van de boezem en 
het realiseren van een calamiteitenpolder om wateroverlast te voorkomen. 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 werd aan het begin van het 
planproces gesignaleerd. Voor het streekplan als geheel is het toewijzen van de per stad te 
bouwen hoeveelheid woningen een belangrijk onderwerp. 

Resultaat
Met het realiseren van retentiegebieden en het uitbreiden van de boezem was al 
begonnen ten tijde van het opstellen van het streekplan. Er is een principekeuze gemaakt 
om retentiegebieden met natuur te combineren, of op basis van vrijwilligheid op 
landbouwgrond in de polders te localiseren. De locatiekeuze wordt niet in het streekplan 
gemaakt maar wordt gaandeweg ingevuld. De provincie zegt nader te onderzoeken met 
welke typen natuur waterberging te combineren is. Calamiteitenpolders lijken niet meer 
nodig, al wordt dit nog verder uitgezocht. De locatiekeuze voor een nieuw boezemgemaal 
is niet in het streekplan gemaakt, wel is een zoekgebied voor extra gemaalcapaciteit 
aangewezen. Reserveringszones voor dijkversterking zijn opgenomen. Voor de 
kustplaatsen zijn ook al precieze reserveringszones opgenomen, voor de andere dijken zijn 
de precieze reserveringszones na vaststelling van het streekplan berekend. Het peilbeleid 
voor het veenweidegebied blijft gericht op de huidige functies, waaronder landbouw. 
Er worden wel onderzoeken uitgevoerd en mogelijk wordt het peilbeheer herzien in 
het kader van het waterhuishoudingsplan. Een indicatie van de woningbouw opgave is 
gemaakt, exacte aantallen en locaties worden op lager schaalniveau afgesproken tussen 
gemeenten en provincie. Wel zijn stedelijke bundelingsgebieden aangewezen.
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Waarnemingen
 � In het streekplan zijn weinig locatiekeuzen opgenomen voor specifieke 

watergerelateerde ontwikkelingen. Er worden richtinggevende uitspraken gedaan, 
maar de exacte locatie voor de gemalen, dijkversterking, waterberging en stedelijke 
uitbreiding worden na het plan of op een lager schaalniveau gemaakt;

 � Verschillende typen zonering zijn in het planproces ter sprake geweest: de Natte 
As, Nationale Landschappen, de Landbouwkundige Hoofdstructuur. Deze globale 
locatiekeuzes middels zonering worden vanuit het landbouwbelang tegengehouden; 

 � Wat precies het waterbelang is, is niet voor iedereen hetzelfde. Door een zware 
vertegenwoordiging van agrarische belangen in het waterschapsbestuur drukt dit 
belang een sterke stempel op de inbreng van het waterschap in het planproces; 

 � Het streekplan is voor veel waterissues een momentopname in doorlopende 
beleidsdiscussies. Hierdoor kunnen niet op alle vlakken beslissingen worden genomen 
in het kader van het streekplan;

 � De mate waarin financile consequenties van het beleid een rol spelen bij de 
besluitvorming verschilt per thema.

5.3 Weinig locatiekeuzen voor water in streekplan
De provinciale sturingsfilosofie is: lokaal wat kan, provinciaal wat moet. Dit lijkt door te 
werken in het feit dat geen exacte keuzes worden gemaakt voor de locatie van gemalen, 
dijkversterking, waterberging en stedelijke uitbreiding. Voor bijvoorbeeld waterberging 
en voor woningbouw zijn er wel duidelijk gekwantificeerde behoeften aangegeven in 
het plan. Water als ordenend principe krijgt wel aandacht, maar doordat keuzes veelal 
aan een lager schaalniveau worden overgelaten, zijn er weinig concrete voorbeelden van 
de doorwerking van dit principe op locatiekeuzen in het streekplan. Actoren geven aan 
dat water bijna nergens voldoende belang heeft om als dominant ordenend principe te 
worden meegenomen. Opgaven kunnen, tegen meerkosten, op inrichtingsniveau worden 
opgelost. De waterkansen- en risicokaarten van het waterschap worden ingezet om op 
lokaal niveau beslissingen te benvloeden.

Ook wordt aangegeven dat het vaak niet in het belang van de waterbeheerder is al 
precieze locaties aan te wijzen voor bijvoorbeeld retentie. Door behoud van flexibiliteit 
kunnen maatregelen vaak goedkoper worden uitgevoerd. Vanuit het harde belang 
van waterveiligheid zijn wel reserveringszones voor dijken opgenomen. De precieze 
reserveringszones voor dijkverbreding zijn in het kader van het streekplan alleen voor 
de kustplaatsen uitgewerkt. Meer studie was nodig om dit te kunnen doen, maar hier is 
binnen het waterschap geen uitwerking aan gegeven. Dit kan deels worden verklaard 
uit het feit dat dergelijke zones niet in lijn zijn met het belang van de langs de dijken 
aanwezige agrarische bedrijven. 

5.4 Globale zonering tegengehouden
Verschillende typen zonering zijn in het planproces ter sprake geweest: de Natte As, 
Nationale Landschappen, de Landbouwkundige Hoofdstructuur. Vooral door inzet vanuit 
de LTO worden globale locatiekeuzes middels zonering vanuit het landbouwbelang 
tegengehouden. Het gaat de LTO hierbij om de planologische schaduwwerking die van 
zones uitgaat, waardoor bedrijven zouden worden belemmerd. 

Voor de Natte As, voor het Rijk een belangrijk punt, is uiteindelijk opgenomen dat deze 
gaandeweg wordt ingevuld. De Natte As was eerst als een brede zone opgenomen op 
de plankaart. Bij vaststellen is deze door PS geschrapt. Bovendien moest de Natte As 
binnen de bestaande EHS hectares, afspraken en gelden worden gerealiseerd. Er is na het 
vaststellen van het streekplan maar een klein deel van de Natte As gerealiseerd.
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5.5 Waterbelang en wateradvies
De vertaling die vanuit natuur aan de ene en vanuit landbouw aan de andere kant wordt 
gemaakt van de opgaven op het gebied van water, is sterk verschillend. Hoe invulling 
kan worden gegeven aan waterbeheer in het veenweidegebied en hoe wateroverlast 
kan worden voorkomen, is er sterk van afhankelijk of wordt gekozen voor een meer 
technocratische of een meer natuurlijke aanpak. Bij bepaalde partijen leeft het idee dat 
door de sterke vertegenwoordiging van agrarische belangen in het waterschapsbestuur 
ten tijde van het opstellen van het streekplan, deze belangen de grootste stempel hebben 
gedrukt op het wateradvies van het waterschap. Veel van wat het waterschap in haar 
wateradvies aan de provincie geeft, wordt overgenomen door de provincie.

5.6 Doorlopende beleidsdiscussie
De wateropgave voor waterberging is voortgekomen uit berekeningen die in het kader 
van Waterbeheer 21e eeuw zijn gemaakt. In verschillende stappen worden deze verder 
onderzocht. Met het realiseren van maatregelen is al vanaf 2004 begonnen en sindsdien 
worden er op lager schaalniveau keuzes gemaakt. De opgave wordt bijvoorbeeld 
meegenomen in landinrichtingsprojecten en binnen deze kaders ingevuld.

Er vindt over waterthemas een continue interactie plaats tussen actoren. Rond het 
streekplan worden deze discussies voortgezet. De keuze voor het oppervlak voor 
retentiegebieden en boezem uitbreiding en de discussie over de reserveringszones is 
onder druk van het streekplan wel concreet geworden. Vaak worden discussies niet geheel 
afgerond omdat meer studie noodzakelijk is. Procesafspraken worden gemaakt en nadere 
onderzoeken worden aangekondigd.

5.7 Financile consequenties
Hoe financile argumenten door partijen worden gebruikt, verschilt per onderwerp. In de 
discussie over peilfluctuatie van de boezem wordt als argument gebruikt dat dit te grote 
investeringen in kunstwerken vraagt. In de discussie over het gemaal bij het Lauwersmeer 
heeft het Wetterskip 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, speelt 
dit in de discussie hierover nauwelijks een rol. 

5.8 Rol van de watertoets
Voor onze respondenten staat het nut van de watertoets bij bestemmings- en 
inrichtingsplannen buiten kijf. Over de rol van de watertoets bij strategische plannen en 
locatiebesluiten bestaat meer twijfel, zij het om uiteenlopende redenen.

Sommigen denken dat water inmiddels zo goed tussen de oren zit of zo gemancipeerd 
is, dat zonder het bestaan van de watertoets de planvorming in de meeste gevallen niet 
anders zou verlopen. Water is in het streekplan volgens hen volledig genternaliseerd in 
het planproces. Aangezien water nog niet overal goed integraal in de planvorming wordt 
meegenomen, is het volgens hen echter te vroeg om de watertoets op te heffen. Anderen 
zijn van mening dat water niet een bijzondere positie hoeft te hebben, maar integraal 
met andere belangen (milieu, natuur, landschap, woningbouw, economie, bereikbaarheid 
enz.) moet worden meegewogen. Het Wetterskip mag van deze respondenten best 
meepraten over integrale plannen, maar dan vanuit een RO- en niet alleen vanuit een 
waterperspectief. Interessant is dat anderen vinden dat in het Wetterskipbestuur juist 
afwegingen van water tegenover andere belangen worden gemaakt, of zelfs dat in het 
Wetterskip het agrarische belang voorop staat.
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Een aantal respondenten hecht ook ten behoeve van strategische plannen aan de 
watertoets. Dit niet alleen voor het geval andere actoren onwillig zouden zijn om 
voldoende aandacht aan wateraspecten te geven, maar ook omdat door het wateradvies, 
waterparagrafen en daaraan gekoppeld overleg het bewustwordingsproces over de rol en 
betekenis van wateraspecten wordt gefaciliteerd. Hun ervaring is dat niet alle gemeenten 
die structuurvisies opstellen water automatisch voldoende meenemen. Wel denken zij dat 
de watertoets een grote overlap met de planMER heeft.

Met betrekking tot de toepassing van de watertoets op het planproces van het streekplan 
kan gesteld worden, dat de samenwerking met het Wetterskip intensief is geweest. 
Rijkswaterstaat was in 2004 betrokken bij de discussie over keringen en buitendijks 
bouwen. In 2004 is hierover overleg geweest. Dit overleg werd door Rijkswaterstaat 
echter niet als voldoende ervaren, met betrekking tot de watertoets. In 2006 hebben 
Rijkswaterstaat en VROM een bedenking ingediend, waarin wordt benoemd dat het 
watertoetsproces niet expliciet is doorlopen. Er wordt gesteld 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 voorgeschreven 
inhoud bevat. Als reactie laat de provincie weten dat nauwgezet is samengewerkt met 
de waterbeheerder, i.c. het Wetterskip. Ook geeft de provincie aan dat is overlegd met 
Rijkswaterstaat over kustverdediging en buitendijks bouwen en dat de resultaten van dit 
overleg zijn verwerkt in het streekplan. 
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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
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