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1.  Inleiding

1.1 Aanleiding
In het Nationaal Waterplan geeft het Rijk te kennen 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 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 wordt daarom, in de tweede fase van de evaluatie, bekeken hoe water in 
ruimtelijke plannen op strategisch niveau wordt meegenomen en welke rol de watertoets 
daarbij speelt. Als eerste stap daartoe zijn in de periode maart-juni 2011 dertien 
casestudies uitgevoerd naar plannen op dit niveau. Het project Woningbouw dorpen 
Hoogeveen is n van deze dertien cases. In deze rapportage zijn de bevindingen uit de 
casestudie Woningbouw dorpen Hoogeveen 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 hieraan 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 casestudie Woningbouw 
dorpen Hoogeven 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, waarbij het accent ligt op wateraspecten. In hoofdstuk 5 worden met 
betrekking tot 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 Hoogeveen en project Woningbouw dorpen

In dit rapport staat de woningbouw in de dorpen van Hoogeveen centraal. In 2006 
is het project Woningbouw dorpen Hoogeveen gestart. Dit project komt voort uit de 
Structuurvisie Hoogeveen die in de periode 2002-2005 is opgesteld. Gezien de nauwe 
samenhang tussen de keuzen die zijn gemaakt in het kader van de structuurvisie en de 
ontwikkeling van het project, worden beide in samenhang bezien. 

2.1 Aanleiding en plangebied structuurvisie Hoogeveen
In december 2004 is de Structuurvisie Hoogeveen vastgesteld. Figuur 1 toont de plankaart 
uit de Structuurvisie Hoogeveen, waarin de stad Hoogeveen en de dorpen Pesse, 
Fluitenberg, Stuifzand, Tiendeveen, Nieuweroord, Noordscheschut, Hollandscheveen, 
Nieuwlande, Zuideropgaande/Nieuw Moscou en Elim opgenomen zijn. 

Figuur 1. Plankaart Structuurvisie Hoogeveen (gemeente Hoogeveen, 2004)

Hoogeveen wil groeien van rond de 54.000 inwoners in 2004 tot 59.000 in 2030. In 
de structuurvisie is besloten om in te breiden in de stad Hoogeveen en het mogelijk te 
maken dat de verschillende dorpen in de gemeente kunnen uitbreiden. Besloten werd om 
per dorp samen met de bewoners te kijken waar uitgebreid zal worden. Daartoe is het 
project Woningbouw dorpen Hoogeveen opgezet.
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2.2 Doelen en opgaven
De Structuurvisie Hoogeveen moest antwoord geven op de hoofdvragen:
 � Hoe en waar gaan we in de toekomst in Hoogeveen wonen, werken en recreren?
 � Hoe gaan we om met het buitengebied, de dorpen en de stad?

In de structuurvisie zijn deze keuzen op hoofdlijnen gemaakt. Het project Woningbouw 
dorpen heeft ten doel verder invulling te geven aan de vraag waar bij de dorpen 
van Hoogeveen wordt gebouwd en dit vervolgens mogelijk te maken. In het project 
Woningbouw dorpen worden per dorp steeds drie stappen doorlopen:
1. Vaststellen randvoorwaarden voor het opstellen van woningbouwvisies en het bepalen 

van in-/uitbreidingslocaties; 
2. Ontwerpen schetsplan; 
3. Juridisch kader per dorp (bestemmingsplan).

In 2011, ten tijde van het uitvoeren van deze evaluatie, verkeren de plannen in de dorpen 
in verschillende stadia van ontwikkeling. De meeste locatiekeuzen voor de komende jaren 
zijn al gemaakt. Nu wordt gewerkt aan inrichtingsplannen en bestemmingsplannen. 

2.3 Water in de structuurvisie en het project Woningbouw dorpen
Water heeft in historisch perspectief gezien een grote invloed gehad op het tot stand 
komen van de landschappen in de gemeente en speelt daarom een belangrijke rol in de 
structuurvisie. De stad Hoogeveen is ontstaan op een knooppunt van vaarten in de tijd 
van de vervening en ook veel van de dorpen zijn in die tijd ontstaan. 

Water is in de structuurvisie gebruikt als drager voor de ruimtelijke kwaliteit. 
Daarmee wordt ook invulling gegeven aan de wateropgaven, met name op gebied van 
waterkwantiteit. Water komt bijvoorbeeld terug in de volgende onderdelen die zijn 
benoemd in de structuurvisie: 
 � Terugbrengen van water in de stad Hoogeveen;
 � De Blauwe Slinger: Waterberging in het beekdal van het Oude Diep;
 � Het vervlechten van waterplassen bij Nijstad met het Oude Diep en de Hoogeveensche 

Vaart;
 � Bij Stuifzand is sprake van het ontwikkelen van waterkavels (wonen op het water) in het 

beekdal;
 � In de kanalenzone bij Noordscheschut worden nieuwe havens voor de pleziervaart 

gemaakt, die tegelijkertijd dienen als waterberging;
 � Het Hollandsche Veld wordt vernat door het peilbeheer aan te passen, rekening 

houdend met de functies.

In het project Woningbouw dorpen wordt per dorp en per mogelijke uitbreidingslocatie 
bekeken welke wateropgaven er spelen en waar kansen en risicos liggen met betrekking 
tot wateroverlast. 



RappoRtage Casus WoningbouW 
doRpen Hoogeveen

- 11 -

2.4 Chronologisch projectverloop
In Tabel 1 is een chronologisch overzicht opgenomen van de belangrijkste stappen die in 
het planproces van de structuurvisie en het project Woningbouw dorpen zijn genomen.

Tabel 1. Chronologisch overzicht planvorming structuurvisie Hoogeveen en project Woningbouw 
dorpen Hoogevee 
Toekomstvisie Hoogeveen juni 2000
Opstellen structuurvisie. Deze structuurvisie is niet vastgesteld 2000-2001
Startbijeenkomst herstart structuurvisie februari 2002
Rapport Bouwstenen voor de watertoets structuurvisie Hoogeveen november 2002
Kaders voor de toekomst. 36 uitgangspunten en een programma voor 
wonen, werken, verkeer en recreatie

april 2003

Discussiedag met bewoners september 2003
Visie met een aantal variabelen februari 2004
Discussieavonden over visie februari 2004
Advies commissie Omgeving maart 2004
Vaststellen structuurvisie Hoogeveen december 2004
Opstellen uitvoeringsprogramma en investeringsprogramma voorjaar 2005
Waterplan Hoogeveen juli 2005
Start project Woningbouw dorpen Hoogeveen mei 2006
Advies woningbouw dorpen door waterschap januari 2007
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3 Actoren en interactie

3.1 Betrokken actoren

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste partijen die betrokken zijn bij het project 
Woningbouw dorpen Hoogeveen gekarakteriseerd. De partijen zijn onder te verdelen 
in shareholders en stakeholders (zie Tabel 2). 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 Woningbouw dorpen Hoogeveen 
Shareholders Stakeholders
Gemeente Hoogeveen Bewoners dorpen
Waterschap Reest en Wieden Projectontwikkelaars
Provincie Drenthe

 

3.2 Actorbeschrijvingen

3.2.1	 Gemeente	Hoogeveen
Wie. De gemeente Hoogeveen is verantwoordelijk voor het ruimtelijke beleid binnen haar 
grondgebied en maakt daartoe integrale afwegingen en keuzen. Met dit doel heeft de 
gemeente een structuurvisie opgesteld. Ook voert de gemeente de projectleiding over het 
project Woningbouw dorpen Hoogeveen.

Organisatie. Het beleid van de gemeente wordt vastgesteld door de gemeenteraad en 
uitgevoerd door het college van B en W. De structuurvisie en het project Woningbouw 
dorpen worden opgepakt vanuit het team Projecten binnen de afdeling Beleid, Strategie 
en Projecten. Het college is direct opdrachtgever van de projecten die dit team uitvoert. 
Voor de structuurvisie was de gemeentesecretaris ambtelijk opdrachtgever. 

Belang en strategie. Voor de gemeente is het belangrijk dat projecten onderscheidend zijn, 
zodat de gemeente zich profileert en aantrekkelijk wordt voor economische investeringen 
en bij de keuze van een woonplaats. De gemeente zet in op een zeer open en participatief 
planproces, zowel voor de structuurvisie als voor het project Woningbouw dorpen. De 
bewoners van dorpen en gemeente, de belangorganisaties en het bedrijfsleven zijn en 
worden actief betrokken in het planproces. 

3.2.2	 Waterschap	Reest	en	Wieden
Wie. Waterschap Reest en Wieden is de waterbeheerder in bijna de gehele gemeente 
Hoogeveen.

Organisatie. De strategisch adviseurs binnen het waterschap willen graag pro-actief 
acteren en vroeg betrokken zijn bij ruimtelijke planprojecten. Met weinig mensen op 
gebied van RO is het soms lastig deze wens waar te maken: de betrokkenheid kan niet 
bij alle gebiedsontwikkelingen even groot zijn. Vanaf de werkvloer wordt de wens tot 
inzetten op vroege betrokkenheid ook gecommuniceerd naar management en bestuur.

Het waterschap neemt, afhankelijk van de te bespreken onderwerpen, in principe deel aan 
de projectgroep van het project Woningbouw dorpen. Het is de verantwoordelijkheid van 
het waterschap problemen op het gebied van water te signaleren.

Binnen het waterschap speelt de discussie over de manier waarop de watertoets (nu een 
op zichzelf staand iets) meer kan worden verbonden met projecten en uitvoering, zodat 
de meerwaarde voor de organisatie groter wordt. 
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Belang en strategie. Het waterschap wil graag een goede inbreng hebben in de nieuwe 
structuurvisies die in het kader van de nieuwe WRO worden opgesteld. Bijvoorbeeld 
door zelf een structuurvisie voor een beekdal op te stellen. De mensen die binnen het 
waterschap met de watertoets werken, hebben behoefte aan goede toetsingskaders. Een 
visie kan daarbij helpen. Nu wordt, waar het waterschap dat noodzakelijk vindt, ad-hoc 
per plan een soort visie ontwikkeld. Het waterbeheerplan is te veel op beheer gericht en 
ook het provinciaal plan is niet geschikt, omdat de visiekaart van de provincie vooral een 
verzameling beleidspunten is en geen richtinggevende ruimtelijke vertaling. Ten tijde van 
de structuurvisie werkte het waterschap parallel met de gemeente aan het Waterplan 
Hoogeveen, wat ertoe heeft geleid dat beide plannen goed op elkaar zijn afgestemd en er 
nadrukkelijk over water en ruimtelijke ontwikkeling is nagedacht.

3.2.3	 Provincie	Drenthe
Wie. De provincie Drenthe is als regionale overheid verantwoordelijk voor zaken die 
Provinciale Staten van provinciaal belang hebben verklaard.

Organisatie. De provincie neemt als agendalid deel aan de projectgroep van het 
project Woningbouw dorpen. Haar inbreng ligt op het gebied van landschap. Zo 
werd het beekdalenbeleid van de provincie meegenomen. De inbreng vanuit andere 
beleidssectoren lijkt gering in het project Woningbouw dorpen, deze wordt niet expliciet 
gecoördineerd door de medewerker landschap. 

Belang en strategie. Haar eigen beleid heeft de provincie vastgelegd in het Provinciaal 
Omgevings Plan. De provincie Drenthe heeft rond de structuurvisie vooral met de 
gemeente gesproken over de rode contouren en het landschapsbeleid. Ook het 
beekdalenbeleid was een belangrijk punt voor de provincie. Nu de structuurvisie en de 
woonvisie door de provincie goedgekeurd zijn, heeft de provincie vooral inbreng op het 
vlak van de landschappelijke inpassing van de woningbouw bij de dorpen. Ook is het voor 
de provincie belangrijk dat niet gebouwd wordt in de beekdalen. De provincie ziet de 
uitwerking verder vooral als een gemeentelijke aangelegenheid. 

3.2.4	 Bewoners
Wie. Het inwoneraantal van de dorpen bij Hoogeveen loopt uiteen van ongeveer 4.300 
in Hollandscheveld en 2.425 in Elim tot 486 in Fluitenberg en 527 in Nieuw Moscou. De 
bewoners van de dorpen worden betrokken bij de keuze over de uitbreidingslocaties en de 
inrichtingsplannen voor de locaties bij hun dorp.

Organisatie. De bewoners zijn per dorp georganiseerd in werkgroepen. Zij krijgen de door 
de gemeente voorgeselecteerde locaties voorgelegd en kunnen adviseren welke locatie 
wordt gekozen. De gemeenteraad beslist uiteindelijk.

Beleid en strategie. Bewoners letten op de belangen voor de dorpsbewoners, die vaak 
sociaal-maatschappelijk van aard zijn.

3.2.5	 Projectontwikkelaars
Wie. Verschillende projectontwikkelaars hebben grond in bezit rond het dorp Fluitenberg. 

Organisatie.
--

Beleid en strategie. De projectontwikkelaars hebben strategisch grond gekocht, 
speculerend op de uitbreiding van Hoogeveen. Deze is er niet gekomen, wat voor de 
ontwikkelaars verlies betekent.
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3.2.6	 Organisatie	rond	het	project	Woningbouw	dorpen

Projectgroep
Het project Woningbouw dorpen Hoogeveen valt direct onder de verantwoordelijkheid 
van wethouder Hiemstra van Hoogeveen. In het kader van de planvorming is een 
ambtelijke projectgroep opgericht waarin alle betrokken vakdisciplines vanuit de 
gemeente zijn vertegenwoordigd. Dit zijn onder andere stedenbouw, groen, milieu, 
verkeer, water en riolering en ruimtelijke ordening. In de projectgroep, die eens per 
kwartaal bij elkaar komt, worden de belangrijkste ontwikkelingen besproken. De provincie 
en het waterschap zijn (agenda)lid van deze projectgroep. Vanuit de gemeente hebben 
daarnaast vooral de stedenbouwkundige en de medewerkers water contact met het 
waterschap.

Een deel van de mensen die bij de structuurvisie betrokken was, is ook weer betrokken bij 
het project Woningbouw. Volgens de gemeente is dit een belangrijke succesfactor, omdat 
bij overdracht vaak zaken mis gaan. 

Kernteams
Binnen de gemeente zijn naast de projectgroep ook twee kernteams ingesteld. Deze 
houden zich elk voor een deel van de dorpen bezig met het voorbereiden van locatiekeuze, 
het opstellen van schetsontwerpen en het opstellen van bestemmingsplannen. 

Bewonersgroep
Er is in elk dorp een werkgroep van bewoners opgericht die meedenkt en ook deels 
meebeslist in de projecten.

Reguliere	overleggen
Naast projectspecifieke overleggen zijn er ook reguliere overleggen tussen de partijen. 
De provinciale afdeling Water en het waterschap overleggen los van het project ook 
met elkaar over de watertoets en daarbij schuift Woningbouw dorpen soms aan. Op 
bestuurlijk niveau overleggen wethouder en dijkgraaf periodiek, hierbij is het project 
Woningbouw dorpen nog niet aan de orde geweest.
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4 Procesdynamiek

4.1 Procesfasen

Het project Woningbouw dorpen Hoogeveen vormt een nadere uitwerking van de 
structuurvisie. In dit gehele traject zijn de volgende fasen te onderscheiden.

Structuurvisie:
1. Initiatief: bouwstenen verzamelen;
2. Afbakenen: gedragen uitgangspunten opstellen;
3. Richting verkennen: opstellen visie met variabelen;
4. Planvorming: opstellen structuurvisie. 

Woningbouw dorpen:
1. Initiatief: randvoorwaarden en locatiekeuzen;
2. Ontwerpen: schetsontwerp;
3. Vastleggen: bestemmingsplanfase.

4.2 Structuurvisie

4.2.1	 Bouwstenen	verzamelen
Voorafgaand aan het opstellen van de structuurvisie in 2002 is hiertoe een eerdere poging 
gedaan. Deze eerdere structuurvisie werd niet door de gemeenteraad gedragen en is 
uiteindelijk niet vastgesteld. De gemeenteraad herkende zich toen onvoldoende in het 
opgestelde stuk. De gemeente heeft de structuurvisie nu aangepakt als interactief project, 
wat bij de eerste poging niet het geval was. Iedereen die erbij betrokken wilde zijn, werd 
erbij betrokken. 

Vertrekpunt voor de structuurvisie is de toekomstvisie die in 2000 is vastgesteld. De 
ontwikkeling van de structuurvisie is gestart met een bijeenkomst in februari 2002. 
Vervolgens is genventariseerd welk beleid er lag en zijn onderzoeken gedaan met 
betrekking tot wonen, werken, recreatietoerisme, mogelijkheid hoger beroepsonderwijs 
en water. De gemeente wilde bij het opstellen van de structuurvisie weten welke 
opgaven er lagen op het gebied van water en waar water mogelijk invloed kon hebben 
op locatiekeuzen. Door adviesbureau Royal Haskoning is in dit kader het document 
Bouwstenen voor de watertoets: Structuurvisie Hoogeveen (Royal Haskoning, 2002) 
opgesteld. 

4.2.2	 Bepalen	uitgangspunten
Op basis van de rapporten en deelonderzoeken is een SWOT-analyse uitgevoerd. In deze 
fase is uitgebreid overleg geweest met alle partijen die betrokken wilden worden bij het 
opstellen van de structuurvisie, ook met de provincie en het waterschap. Het waterschap 
geeft aan dat er een goede ambtelijke en bestuurlijke relatie bestond tussen gemeente 
en waterschap. Het waterschap heeft actief meegedacht over de te nemen beslissingen. 
Daarbij ging het bijvoorbeeld over het koppelen van de realisatie van waterberging in de 
stad aan het toevoegen van ruimtelijke kwaliteit. Dit is als zeer positief ervaren door de 
gemeente.

De SWOT-analyse heeft de basis gevormd voor de raadsdiscussie over wat is Hoogeveen 
nu en wat wil Hoogeveen in de toekomst worden. Uitkomst van de raadsdiscussie waren 
36 gedragen uitgangspunten voor de structuurvisie. Deze zijn door de gemeenteraad 
vastgesteld in een beslisdocument waarmee deze tweede fase werd afgesloten. Op het 
gebied van water is als uitgangspunt opgenomen: Inspelen op de algemeen erkende 
noodzaak voor waterberging met kansen voor versterking van landschap, (wonen) en 
natuur.
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4.2.3	 Opstellen	visie	met	variabelen
In de derde fase zijn de uitgangspunten ruimtelijk vertaald. De landschapsarchitect Ashok 
Bhalotra is hiervoor geselecteerd. Er zijn verschillende modellen gemaakt met elk andere 
varianten voor het landelijk gebied, voor de dorpen en voor de stad. Voor woningbouw 
ging het om de vraag of er geconcentreerd wordt uitgebreid of dat er op n en 
enkele locatie gespreid wordt uitgebreid. Fluitenberg was in beeld als locatie voor een 
geconcentreerde uitbreiding, de dorpen als locaties voor gespreide uitbreiding.

Volgens zowel gemeente als waterschap staat water bij de architect Bhalotra hoog op 
de agenda. Op aangeven van Bhalotra zijn delen van het kanaal in Hoogeveen weer 
opengegraven. Water was hier een ontwerpelement maar ook een fysieke noodzaak, 
omdat meer waterberging noodzakelijk was. Een ander idee dat hij introduceerde bestond 
uit woningen op palen in het beekdal. Dit mocht uiteindelijk niet vanuit het provinciaal 
beleid. Het waterschap geeft aan dat de uitbreidingsrichting die in de modellen voor 
de zanddorpen is gekozen, deels bepaald is vanuit het wateraspect. In komvormige 
laagten wordt niet gebouwd. Ook is in de ontwerpen rekening gehouden met locaties in 
Tiendeveen en Nieuweroord, waar gezien de kans op wateroverlast beter niet kan worden 
gebouwd.

Het college heeft de modellen vastgesteld en overgedragen aan de gemeenteraad (het 
duale stelsel trad toen net in werking). Vervolgens is er n maand flink gediscussieerd 
over de modellen en de varianten daarbinnen. Vanuit de raad hebben de verschillende 
partijen hun achterban hierover geconsulteerd. De gemeenteraad is met ondernemers 
en bewoners in discussie getreden op bijeenkomsten met soms 300 aanwezigen. Ook 
is er een flinke discussie in lokale en regionale media geweest over de toekomst van 
Hoogeveen.

Een van de keuzen die voorlag was of zou worden uitgebreid op de locatie Fluitenberg, 
zoals aangegeven in het Provinciaal Omgevingsplan of POP (bijvoorbeeld in de 
vorm van een nieuw dorp). De grond op deze locatie was bijna geheel in handen van 
projectontwikkelaars. Er is uiteindelijk gekozen voor inbreiding van Hoogeveen in 
plaats van uitbreiden op deze locatie. De keuze voor inbreiding werd onderbouwd met 
sociaal-maatschappelijke argumenten, waarbij water geen rol heeft gespeeld. Er is nog 
genoeg ruimte op terreinen in de stad. Door in de stad te bouwen wordt kwaliteit aan de 
bestaande stad toegevoegd, wordt de leefbaarheid van de stad zelf versterkt en wordt de 
basis voor de voorzieningen in de stad verbreed. 

Het waterschap geeft aan dat er rond Hoogeveen vanuit het wateraspect gezien 
geen ideale plaatsen meer zijn om te bouwen. Door de rond Hoogeveen aanwezige 
hoge grondwaterstanden, het beekdal waarin niet mag worden gebouwd en de natte 
weidegronden, zijn er vanuit wateroogpunt weinig geschikte bouwlocaties rond 
Hoogeveen. Het waterschap ondersteunt daarom het idee van bouwen in de bestaande 
stad. Verdere verdichting van de stad vraagt wel extra aandacht voor de wateropgave. 
Zowel gemeente als waterschap willen waterberging en het toevoegen van ruimtelijke 
kwaliteit in de stad combineren.

Uiteindelijk is de keuze om bij alle dorpen uit te breiden vooral gemaakt met het oog op 
de eigen bewoners en is ontstaan vanuit een maatschappelijke wens. 

4.2.4	 Opstellen	structuurvisie
Op basis van de keuzen tussen de modellen en varianten is een ontwerp structuurvisie 
opgesteld. Er werd onder andere gekozen voor wonen in het landelijk gebied. Dit was in 
strijd met het net vastgestelde beleid in het POP van de provincie (rode contouren). De 
gemeente anticipeerde echter al op beleid in het daarop volgende POP. Na een bezoek van 
Provinciale Staten aan de gemeente heeft de provincie toch ingestemd met dit plan.
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De structuurvisie is gepresenteerd aan het publiek en vastgesteld met grote steun in de 
gemeenteraad. Het open proces heeft volgens de gemeente geleid tot een plan met veel 
draagvlak onder bewoners, ondernemers en organisaties. 

Het gemeentelijke waterplan is een maand na de structuurvisie vastgesteld. Het 
waterplan is parallel aan de structuurvisie opgesteld en is officieel de waterparagraaf van 
de structuurvisie. In het waterplan zijn op hoofdlijnen uitspraken gedaan over waar je wel 
en niet kunt bouwen bij de dorpen. 

4.3 Woningbouw dorpen

4.3.1	 Randvoorwaarden	en	locatiekeuzen
Na het vaststellen van de structuurvisie is in mei 2006 gestart met het project 
Woningbouw dorpen. De eerste stap daarbij was het bepalen van uitgangspunten per 
dorp en het bepalen van de locatie. De afdeling stedenbouw van de gemeente heeft per 
dorp locaties voor de uitbreidingen in beeld gebracht, gebaseerd op de structuurvisie. De 
geselecteerde locaties zijn deels bepaald door de grondposities van de gemeente en de 
daaraan gekoppelde verdiencapaciteit. 
Deze zijn vervolgens bij alle vakdisciplines binnen de gemeente, en ook bij het waterschap, 
uitgezet om aan te geven waar beperkingen liggen.

Het waterschap voelt zich hiermee in deze fase wederom vroeg betrokken (betrokkenen 
vanuit het waterschap zijn even betrokken als betrokkenen vanuit de gemeente) en heeft 
een document opgesteld met een advies over de uitbreidingrichting per dorp (zie Figuur 
2). Met de input vanuit de verschillende vakdisciplines, is door de gemeente per dorp een 
integraal beeld geconstrueerd van de situatie en zijn locaties afgevallen. Het waterschap 
geeft aan, dat ook een aantal van de vanuit water gezien meest problematische locaties 
in deze fase is afgevallen. De bewoners konden uit deze voorgeselecteerde locaties kiezen 
(bij een aantal dorpen was er echter maar n locatie over). Waar de bewoners te verdeeld 
waren, hakte de wethouder de knoop door.

Figuur 2. Waterkansenkaart traditionele woningbouw
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In het dorp Noordscheschut zijn in het verleden problemen geweest met wateroverlast 
en ook bij uitbreiding vormt water een kritische factor. Volgens het waterplan en de 
waterkansenkaart is uitbreiding naar het zuidwesten het minst problematisch. Er 
is echter al in de structuurvisie aangegeven dat naar het oosten wordt uitgebreid, 
terwijl dit gebied niet geschikt is om traditioneel, dat wil zeggen met kruipruimte, 
te bebouwen. In het project Woningbouw dorpen is door de gemeente een aantal 
uitbreidingslocaties voorgesteld. Het waterschap suggereerde een andere locatie, omdat 
die met het oog op de waterproblematiek geschikter was. De waterproblematiek was 
voor de gemeente echter geen reden om niet toch voor de zelf voorgestelde locaties 
te kiezen. Volgens de gemeente zijn er rond Noordscheschut zoveel beperkingen 
(aardgasleidingen, archeologie, stankcirkels, externe veiligheid i.v.m. chloortreinen, 
de ecologische hoofdstructuur) dat water hier niet bepalend is. Als de natste plek de 
enige plek is die overblijft, moet van water een kans worden gemaakt om kwaliteit toe 
te voegen. Uiteindelijk bestond bij het waterschap begrip voor de gemaakte keuze. De 
andere beperkingen die bepalend bleken in de structuurvisie zijn in het waterplan niet in 
beschouwing genomen. 

De eerste fase van locatiekeuze is nu voor alle dorpen afgerond, in deze fase zijn door 
zowel gemeente als waterschap weinig problemen in de afstemming ervaren.

4.3.2	 Schetsontwerp	van	de	inrichting
De meeste projecten bevinden zich in 2011 in de fase waarin schetsontwerpen worden 
opgesteld door de stedenbouwkundigen van de gemeente. Medewerkers van de 
afdeling Water van de gemeente zijn hier sterk bij betrokken en doen moeite om door de 
combinatie van water en stedenbouw meerwaarde te creren. Binnen de gemeente is hier 
ook kennis voor in huis.

Voor Noordscheschut is een speciaal watertraject opgesteld, omdat dit dorp in een erg 
nat gebied ligt. Er wordt hier gekeken naar de inzet van een ijsbaan als bergingsgebied en 
naar het realiseren van voldoende berging en afvoer. De nieuwbouwlocatie ligt 0,5 meter 
lager dan de ontsluitingsweg. Voor de gemeente is de noodzaak tot ophogen hier dus 
duidelijk aanwezig.

De gemeente geeft aan het erg belangrijk te vinden om de inrichtingsmaatregelen 
op het gebied van water snel boven tafel te hebben, zodat de kosten in het bij het 
bestemmingsplan horende exploitatieplan kunnen worden meegenomen. De financin 
zijn hier dus een stok achter de deur om maatregelen snel concreet te maken. De 
gemeente is bijna overal grondeigenaar en grondexploitant. Alleen in Fluitenberg is 
een ontwikkelaar de grondeigenaar. De discussie met de ontwikkelaars gaat echter 
niet over watergerelateerde zaken, maar over het woningbouwprogramma. Het is voor 
de ontwikkelaars geen punt om de door de gemeente voorgestelde infiltratiekoffers 
op te nemen in het plan. Dergelijke maatregelen zijn steeds meer gemeengoed voor 
ontwikkelaars.

4.3.3	 Bestemmingsplanfase
Voor geen van de dorpen wordt al een bestemmingsplan opgesteld. Wanneer  dit wel aan 
de orde is zal ook een waterparagraaf worden opgesteld. Dit wordt gezien als formaliteit. 
In de waterparagraaf wordt vastgelegd wat er in het proces tot dan toe is gebeurd, hoe de 
afstemming tussen waterschap en gemeente is geweest en welke besluiten waarom zijn 
genomen.

Zowel gemeente als waterschap zien als aandachtspunt dat erop moet worden toegezien, 
dat de afspraken die in de planfase rond water zijn gemaakt ook in de uitvoering 
overeind blijven. De waterparagraaf is niet bindend en afspraken over bijvoorbeeld 
materiaalgebruik zijn lastig te handhaven. Onderzocht wordt welke rol de gemeentelijke 
bouwverordening hierin kan spelen.
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5 Verklaringen

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, die 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 daarbij;
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 resultaat

Opgave
De belangrijkste opgave voor de structuurvisie was richting geven aan de toekomstige 
ontwikkeling van Hoogeveen. Hoe en waar wordt in de toekomst in Hoogeveen gewoond, 
gerecreerd en gewerkt? En hoe wordt daarbij omgegaan met de stad, de dorpen en het 
buitengebied? De opgave voor het project Woningbouw Hoogeveen bestond eruit om 
de keuze voor woningbouw bij alle tien de dorpen verder te concretiseren en mogelijk te 
maken. 

Resultaat
In de Structuurvisie Hoogeveen zijn richtinggevende keuzen gemaakt. In de structuurvisie 
is gekozen voor inbreiding in de stad Hoogeveen en kleinschalige uitbreiding bij alle 
10 de dorpen, dus zowel bij de dorpen op de zandgronden als bij de kanaaldorpen 
en bij de velddorpen. In de structuurvisie zijn mogelijke uitbreidingslocaties van de 
dorpen weergegeven. De uiteindelijke locatiekeuze bij de dorpen is in het project 
Woningbouw dorpen samen met de bewoners van de dorpen gemaakt. Doel is dat 
de dorpen zich blijven ontwikkelen: ze zijn nooit echt af. Medio 2011 zijn er nog geen 
bestemmingsplannen opgesteld.

Waarnemingen
 � Zeer open planproces waarbij water vanaf het begin is onderzocht en meegewogen, net 

als andere aspecten;
 � De belangrijkste keuze met betrekking tot woningbouw in de structuurvisie is de keuze 

om te bouwen bij alle dorpen en in te breiden in de stad. Deze keuze is gemaakt op 
basis van sociaal maatschappelijke argumenten en grondposities;

 � De koppeling tussen water en ruimtelijke kwaliteit is sterk bepalend voor de wijze 
waarop water in het plan is verankerd;

 � Beperkingen vanuit andere sectoren zorgen ervoor dat water vaak niet sturend kan zijn 
bij de locatiekeuze voor woningen rond de dorpen;

 � Parallel opstellen van structuurvisie en waterplan. Het waterplan is de waterparagraaf 
bij de structuurvisie.
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5.3 Open planproces met meegewogen wateraspecten
De gemeente Hoogeveen heeft het planproces vorm gegeven als een participatief 
project waarbij zeer veel partijen zijn betrokken. Een verklaring hiervoor is dat een eerder 
opgestelde structuurvisie niet kon rekenen op steun van de gemeenteraad en niet is 
vastgesteld. Door een open planopzet is dit voorkomen. Betrokkenen hebben geen 
drempels ervaren om mee te praten over de plannen in de verschillende fasen. 

Al in de eerste planfase is door de gemeente contact gezocht met het waterschap. 
Wateraspecten zijn in de structuurvisiefase al vroegtijdig onderzocht. De bouwstenen 
vanuit  het aspect water zijn voor de structuurvisie op een rij gezet. Net als bij andere 
aspecten van ruimtelijke ordening is hier vroegtijdig onderzoek naar gedaan, om 
verrassingen in het planproces te voorkomen. Ook in het project Woningbouw dorpen 
is het aspect water vroegtijdig onderzocht. Een financieel motief hierbij was dat als 
watermaatregelen snel in beeld zijn, deze nog kunnen worden meegenomen in de 
exploitatie. 

5.4 Richtinggevende keuzes structuurvisie 
In de structuurvisie is de belangrijke, richtinggevende keuze gemaakt om te bouwen op 
inbreidingslocaties in Hoogeveen en verder gespreid uit te breiden bij de dorpen. Deze 
keuze is gemaakt op basis van sociaal maatschappelijke argumenten en de grondposities 
van de gemeente. De keuze voor inbreiding moet leiden tot een kwaliteitsimpuls in 
Hoogeveen. Bouwen bij de dorpen voor de eigen bevolking wordt door de bewoners van 
de dorpen als gewenst gezien.

Water is in de structuurvisiefase meestal niet bepalend bij locatiekeuze. Water wordt 
wel volwaardig in de analyses meegenomen. De keuze aan welke kant precies te bouwen 
bij de dorpen wordt in de structuurvisiefase nog niet gemaakt. Wel worden in de 
structuurvisie mogelijke uitbreidingsrichtingen aangegeven. Enkele probleemlocaties, 
gezien vanuit het aspect water, worden daarbij bewust niet als uitbreidingslocatie 
opgenomen.

5.5 Koppeling water en ruimtelijke kwaliteit
De koppeling tussen wateropgaven en ruimtelijke kwaliteit wordt nadrukkelijk benoemd 
en benut in de structuurvisie en op inrichtingsniveau bij de dorpen. Zowel bij de 
ontwerpers en de waterspecialisten als bij de inbreng vanuit het waterschap, wordt de 
kwalitatieve meerwaarde van water in het ontwerp onderkend en nadrukkelijk gezocht. 
Door meerdere partijen wordt daarbij aangegeven dat Ashok Bhalotra, de architect van 
de structuurvisie, hiervan een belangrijke aanjager is. Water heeft al vroeg in het proces 
gediend als ontwerpprincipe, de fysieke wateropgaven konden direct hieraan worden 
gekoppeld. 

5.6 Beperkingen vanuit andere sectoren 
Binnen het project Woningbouw dorpen is voor elk dorp een analyse gemaakt van 
mogelijke uitbreidingslocaties. Voor deze mogelijke locaties is onderzocht of er 
beperkingen zijn met betrekking tot woningbouw, onder andere gezien vanuit het aspect 
water. Op basis van deze onderzoeken zijn enkele locaties geselecteerd als mogelijke 
uitbreidingslocaties. Gebleken is dat zaken als hinderzones, geluidszones, stankzones 
en aardgasleidingen veel gewicht inbrengen bij deze afweging. Water is meegenomen 
in de afweging, waarbij in sommige gevallen water medebepalend is gebleken, maar 
in sommige gevallen ook niet. De uiteindelijke keuze voor het uitbreiden van de dorpen 
is vooral gebaseerd op sociaal maatschappelijke overwegingen. Als deze keuze minder 
gunstig uitpakt op gebied van water, kan dit in de ogen van de betrokken partijen 
gecompenseerd worden op inrichtingsniveau.
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5.7 Rol van de watertoets

Structuurvisie
Het waterschap is zowel bij de structuurvisie als bij het project Woningbouw nauw 
en vroeg betrokken in het planproces. De gemeente nam zelf het initiatief om water 
vroegtijdig mee te nemen in het planproces.

Tegelijk met het opstellen van de structuurvisie werd ook het gemeentelijke Waterplan 
Hoogeveen opgesteld door waterschap en gemeente. Daarin is de gezamenlijke visie op 
water in Hoogeveen vastgelegd. Hierdoor was veel informatie en een visie beschikbaar in 
het structuurvisieproces. Het waterplan had hiermee een belangrijke meerwaarde voor 
de structuurvisie. Het waterplan werd daarbij aangemerkt als waterparagraaf voor de 
structuurvisie, hierdoor werd voorkomen dat dubbel werk werd gedaan. De betrokkenen 
bij het waterplan werkten ook aan de structuurvisie, waardoor wateraspecten een 
belangrijke rol hadden in de structuurvisie.

Normaal gesproken wordt in het structuurvisiedocument meer over water opgeschreven. 
Omdat de plannen tegelijk werden opgesteld en omdat het waterplan in dit geval 
officieel de waterparagraaf bij de structuurvisie is, is water nu beknopt opgeschreven 
in de structuurvisie zelf. Onderzoek naar water heeft gegevens opgeleverd waarmee 
rekening moet worden gehouden in de planontwikkeling. In de beleving van de gemeente 
is water niet leidend, maar andere planonderdelen zijn dat evenmin.

Woningbouw dorpen
De watertoets in de bestemmingsplanfase van woningbouw bij de dorpen wordt 
door de partijen meer als formaliteit gezien. Als het voortraject goed is, dan kan een 
waterparagraaf ook in n keer worden opgesteld zonder veel gedoe er omheen.

Het waterschap onderhoudt ook buiten de planprocessen om contact met RO-mensen 
van de gemeente. De indruk bestaat dat de inbreng vanuit water door de goede relatie 
niet afhangt van de regels hierover. Ook onderhoudt het waterschap contact met de 
provincie over de provinciale belangen op het gebied van water. Voorbeeld daarvan is 
het beekdalbeleid van de provincie (onder andere gericht op vermijden van grootschalig 
en kapitaalintensief bouwen in het beekdal) dat is doorvertaald in de watertoets van de 
gemeente.
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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.
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