De borging van wateraspecten
in ruimtelijke plannen

Bestuurlijke, juridische en indirecte instrumenten
om waterbelangen te borgen in ruimtelijke plannen
Hoe zorg je voor een goede borging van de afspraken die
tijdens het watertoetsproces zijn gemaakt? Elke overheidslaag heeft de mogelijkheid om een structuurvisie op te
stellen, met daarin onder andere de beleidsuitgangspunten
voor het water. Maar uiteindelijk hoeven deze uitgangspunten niet persé door te werken. Wil je dit juridisch

bindend maken, dan kom je terecht bij verschillende
juridische instrumenten.
Deze brochure geeft een beschrijving van de structuurvisie,
de juridische instrumenten en diverse mogelijkheden om de
inhoud van de structuurvisie te beïnvloeden.
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Inleiding
Het watertoetsproces is hèt instrument om wateraspecten in ruimtelijke plannen te laten doorwerken. Het
watertoetsproces heeft ervoor gezorgd dat het waterbelang prominenter is geworden in ruimtelijke afwegingen. Dankzij het watertoetsproces leren waterbeheerders om mee te denken bij alle fasen van de ruimtelijke planvorming en ze leren deel te nemen aan ontwerpprocessen. Het omgekeerde geldt ook: ruimtelijke ordenaars leren water een plek te geven in de ruimtelijke ordening. Ruimte voor water komt dan ook
(letterlijk) op de kaart te staan en waterbeheerders en ruimtelijke ordenaars gaan dezelfde taal spreken.

De praktijk
De praktijk is echter weerbarstig. Bij bestemmingsplannen is de waterparagraaf een onderdeel van de plantoelichting. Alleen: de toelichting is niet juridisch bindend. Voor een goede juridische borging moeten de
wateraspecten worden doorvertaald naar de plankaart en de planvoorschriften. Dat blijkt niet altijd even
gemakkelijk te zijn. Uit de tweede evaluatie van het watertoetsproces, uitgevoerd in 2006, blijkt dat (tot
dan toe) in de praktijk wateraspecten nauwelijks opgenomen worden in de bestemmingsplanvoorschriften.
De analyse van 145 bestemmingsplannen laat zien dat in 12% van de bestemmingsplannen in de voorschriften aandacht wordt besteed aan het voorkomen van wateroverlast. Van alle watersaspecten is dit
thema daarmee nog het best scorende wateraspect. Wel worden de waterlopen en kunstwerken vaak vastgelegd op de plankaart en in de voorschriften. Dit komt doordat waterkeringen wat makkelijker op zo’n
kaart zijn aan te geven. Als het daarentegen gaat over waterberging, dan wordt dit vaak verbaal omschreven. Als de plek voor waterberging niet exact is vastgelegd, blijk je ook geen zekerheid te hebben dat er
iets mee gebeurt.

Doorwerking via twee lijnen
Maar hoe zorg je voor een betere (juridische) borging van de afspraken die tijdens het watertoetsproces
zijn gemaakt? Daarvoor onderscheiden we twee lijnen: een doorwerking langs bestuurlijke lijn via de structuurvisie (hoofdstuk 1) en doorwerking door middel van inzet van juridische instrumenten (hoofdstuk 2).
De waterbeheerder heeft naast de juridische instrumenten nog allerlei andere mogelijkheden om invloed uit
te oefenen op de structuurvisie (hoofdstuk 3).
Aan de ene kant heeft elke overheidslaag de verplichting om een Structuurvisie op te stellen, met daarin
onder andere de beleidsuitgangspunten voor het water. Maar uiteindelijk hoeven deze uitgangspunten niet
persé door te werken. Wil je dit juridisch bindend maken, dan kom je toch terecht bij de AMvB van het Rijk
of de verordening van de provincie, als het om nationale of provinciale belangen gaat. Dit zijn erg sterke
middelen, omdat ze rechtstreeks doorwerken naar het bestemmingsplan. Mocht de verordening (of AMvB)
niet worden vertaald in het bestemmingsplan, dan hebben het Rijk en de provincie de mogelijkheid om een
zienswijze in te dienen. In het uiterste geval, kunnen Rijk en provincie na vaststelling van het bestemmingsplan, een reactieve aanwijzing geven. Bijvoorbeeld als het plan niet voorziet in een bepaald percentage
oppervlaktewater. De reactieve aanwijzing is dan een soort achteraf onthouden van goedkeuring.
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1. Doorwerking langs bestuurlijke lijn
De centrale gedachte achter het watertoetsproces is dat zowel de initiatiefnemer van ruimtelijke plannen als
de waterbeheerder in overleg zorg dragen voor een goede ruimtelijke vertaling van waterbelangen in projecten en plannen. De doorwerking van wateraspecten naar het bestemmingplan zou dus moeten beginnen
bij de structuurvisie en het (voor)overleg daarover.

Een structuurvisie als strategisch, zelfbindend beleidsdocument
Op basis van de Wet ruimtelijke ordening zijn Rijk, provincies en gemeenten verplicht hun beleid neer te
leggen in één of meerdere ruimtelijke structuurvisies. De structuurvisie is een strategisch en zelfbindend
beleidsdocument over relevante ruimtelijke ontwikkelingen in een bepaald gebied. De visie moet de uitgangspunten van het ruimtelijke beleid bevatten. Ook staat hierin hoe de overheden verwachten dat beleid
uit te gaan voeren. De structuurvisie werkt juridisch gezien niet door richting andere overheden, maar bindt
wel het vaststellende overheidsorgaan zelf. Er wordt verwacht dat de overheden de waterbeheerders
betrekt bij het opstellen van zo’n structuurvisie.
Om flexibel te kunnen inspelen op nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen zijn de structuurvisies grotendeels
procedure- en vormvrij. Rijk, provincies en gemeenten zijn vrij om een vorm te kiezen die het beste past bij
de ruimtelijke opgaven, de eigen werkwijze en de politiek/bestuurlijke cultuur. Ook in de procedure is de
desbetreffende overheid vrij. Wel gelden algemene wettelijke kaders. Zo vereist de Algemene Wet
Bestuursrecht om te komen tot zorgvuldige besluitvorming. Daaraan zullen deze procedures moeten voldoen. Het watertoetsproces is dus weliswaar geen verplicht onderdeel van de procedure, maar het ligt wel
voor de hand om dit instrument te gebruiken.

Waterplannen en de structuurvisie
Overheden kunnen ook structuurvisies maken voor een thema, zoals water, natuur, bedrijvigheid etc
De Waterwet 2009 vraagt om het opstellen van een nationaal waterplan en van provinciale of regionale
waterplannen. Het nationale waterplan bevat de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en de gevolgen
voor het nationale ruimtelijk beleid. De provincies maken één of meer provinciale waterplannen. De ruimtelijke aspecten van deze waterplannen krijgen de status van een structuurvisie in de zin van de Wro.
Daarmee bestaat een extra mogelijkheid om de waterbelangen op verschillende schaalniveaus te behartigen.

Nationaal Waterplan 2009-2015 en de structuurvisie
Het Nationaal Waterplan geeft een visie op de klimaatbestendige inrichting van Nederland als waterland.
Het definitieve plan wordt uiterlijk eind 2009 door het kabinet vastgesteld. Het Nationaal Waterplan is de
opvolger van de 4e Nota Waterhuishouding en is het Rijksplan voor het waterbeleid. De planperiode van
de 4e Nota Waterhuishouding loopt af op 22 december 2009. Dit is ook de uiterste datum waarop volgens
de Kaderrichtlijn Water de Stroomgebiedbeheerplannen moeten zijn vastgesteld. Het Nationaal Waterplan
bevat, naast een langetermijnvisie en een streefbeeld voor 2040, een concreet uitvoeringsprogramma
2009-2015.
Voor de ruimtelijke aspecten heeft het Nationaal Waterplan de status van structuurvisie. Hierin zijn water
en ruimtelijke ontwikkelingen geïntegreerd, conform de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en de Waterwet.

Input van nationaal en Europees waterbeleid in de structuurvisie
Structuurvisies op nationaal, regionaal en gemeentelijk niveau moeten gefundeerd zijn op eerder gesloten
akkoorden en beleid. Hierbij zijn de volgende akkoorden richtinggevend:

Nationaal Bestuursakkoord Water
Het akkoord heeft tot doel om in de periode tot 2015 het watersysteem in Nederland op orde te krijgen en
daarna op orde te houden. Het gaat daarbij om het aanpakken van de gevolgen van de zeespiegelstijging,
bodemdaling en een veranderend klimaat. Nederland krijgt hierdoor steeds meer te maken met extreem
natte en extreem droge periodes. Om deze problemen te bestrijden zijn maatregelen nodig met als uitgangspunt het allereerst vasthouden, dan bergen en vervolgens afvoeren van water. Met de ondertekening
van het Nationaal Bestuursakkoord Water onderstrepen alle partijen het belang van een gezamenlijke en
integrale aanpak. Ze zetten daarmee de volgende stap: van papier naar uitvoering.

Watervisie ‘Nederland veroveren op de toekomst’
In 2007 heeft het kabinet de Watervisie ‘Nederland veroveren op de toekomst’ vastgesteld. In de
Watervisie wordt beschreven in welke richting het beleid zich de komende jaren moet ontwikkelen om
Nederland op de lange termijn klimaatbestendig te houden. De Watervisie is de basis geweest voor het
Nationaal Waterplan.

Nota waterbeheer 21-ste eeuw (WB21)
Klimaatveranderingen, zeespiegelstijging, bodemdaling en verstedelijking maken een nieuwe aanpak in het
waterbeleid noodzakelijk. In februari 2001 sloten daarom Rijk, Interprovinciaal Overleg, Unie van
Waterschappen en Vereniging van Nederlandse Gemeenten de Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw.
Daarmee werd de eerste stap gezet in het tot stand brengen van de noodzakelijke gemeenschappelijke
aanpak. Twee jaar later zijn de resultaten van die samenwerking en van voortschrijdende kennis en inzicht
neergelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water.

2. Doorwerking door middel inzet van juridische instrumenten
De centrale gedachte achter het watertoetsproces is dat initiatiefnemer en waterbeheerder tijdens de planontwikkeling overeenstemming bereiken over water in het ruimtelijk plan of besluit. Als belangen conflicteren, is overeenstemming niet altijd mogelijk. Vindt de waterbeheerder dat zijn inbreng onvoldoende is meegenomen in een ruimtelijk plan, dan kan hij gebruikmaken van een aantal juridische instrumenten.

De AMvB/ Provinciale verordening
Het Rijk en de provincie kunnen algemene regels opstellen voor de inhoud van bestemmingsplannen, als
het gaat om belangen op nationaal of provinciaal niveau. De provincie heeft de provinciale verordening en
voor het Rijk is er de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). De gemeenteraad dient bij het opstellen
van het bestemmingsplan uit te gaan van de regels die door het Rijk of de provincie gegeven zijn. Het Rijk
kan de inhoud van provinciale verordeningen aan regels binden.
Gemeenten moeten een AMvB of provinciale verordening binnen een jaar verwerken in het bestemmingsplan, anders kan het Rijk of de provincie de gemeente een aanwijzing geven. Tenzij de partijen een andere
termijn afgesproken hebben. Als het een bestemmingsplan betreft waarin nationale/provinciale belangen
aan de orde zijn, kan het Rijk of de provincie zelf een inpassingsplan maken. Bouwvergunningen worden
aangehouden tot de aanpassing van het bestemmingsplan voltooid is.

De aanwijzing door het Rijk/provincie bij vaststelling bestemmingsplan
Er zijn twee soorten aanwijzingen: Pro-actieve en reactieve aanwijzingen. Het moet daarbij gaan om zaken
die aangemerkt zijn als zaken van nationaal respectievelijk provinciaal belang en die zo belangrijk zijn dat
Rijk of provincie de doorwerking ervan juridisch wil regelen.
Pro-actieve aanwijzingen worden gegeven vóór de vaststelling van een plan. Rijk en provincie kunnen de
gemeente een aanwijzing geven om de doorwerking van hun ruimtelijke beleid in het bestemmingsplan
zeker te stellen. Het gaat daarbij (anders dan bij een AMvB of provinciale verordening) om concrete situaties. Het Rijk kan ook de provincie een aanwijzing geven met betrekking tot provinciale verordeningen of
provinciale aanwijzingen.
Een reactieve aanwijzing om het bestemmingsplan op onderdelen opnieuw en gewijzigd vast te stellen,
moet de gemeente binnen zes weken na de vaststelling van het bestemmingsplan ontvangen hebben. Dit
middel mag alleen in zeer uitzonderlijke gevallen worden toegepast en vereist een dubbele motivering. De
indiener moet kunnen uitleggen wel belang in het geding is en waarom dit niet in een eerder stadium
gewaarborgd is via andere instrumenten.

Een inpassingsplan om nationale en provinciale belangen veilig te stellen
Vindt het Rijk of een provincie dat een bepaalde ontwikkeling van respectievelijk nationaal of provinciaal
belang is, dan kan ze zelf de regie nemen en een inpassingsplan maken. Een inpassingsplan is inhoudelijk
gelijk aan een bestemmingsplan en heeft dezelfde status. Het is geschikt om te gebruiken in gevallen waarin projecten van Rijks- of provinciaal belang gerealiseerd moeten worden.

Het Rijk of de provincies hebben met het vaststellen van een inpassingsplan vanaf het begin de regie over
het gehele proces. Bij een inpassingsplan is het Rijk of de provincie verantwoordelijk voor het regelen van
de planschade, onderzoeksverplichting, planexploitatie e.d.

Een zienswijze indienen als het bestemmingsplan of projectbesluit niet voldoet
Een zienswijze is een instrument binnen de bestemmingsplan- of projectbesluitprocedure.
Belanghebbenden, waaronder de waterbeheerder, kunnen een zienswijze indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan of het ontwerpprojectbesluit als ze vinden dat hun belangen onvoldoende zijn meegewogen. Een gemeente is verplicht om een ontwerpbestemmingsplan of –projectbesluit aan relevante partners
te sturen zodat zij weten dat ze een zienswijze in kunnen dienen. Een zienswijze is vereist om later eventueel beroep te kunnen instellen bij de Raad van State. Een gemeente is verplicht om de indieners van een
zienswijze te berichten wat zij met de zienswijze heeft gedaan.
De zienswijze is een instrument dat waterbeheerders kunnen inzetten in de besluitvormingsfase van het
bestemmingsplan. Als het informele overleg en het vooroverleg in de ogen van de waterbeheerder niet tot
het gewenste resultaat hebben geleid en het bestemmingsplan of projectbesluit daarin niet aan hun wensen en eisen voldoet.
Het indienen van een zienswijze biedt geen volledige borging. Weegt een waterbelang naar het oordeel
van de waterbeheerder zo zwaar dat hij het beter wil borgen, dan moet hij in overleg treden met de desbetreffende provincie en/of de VROM-inspectie. In overleg met de waterbeheerder bespreken Rijk en provincie of het zinvol en haalbaar is om ook als Rijk of provincie een ‘zienswijze’ in te dienen.

Beroep
Een beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is een instrument binnen de bestemmingsplanprocedure en alle besluiten die worden genomen volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht (de uniforme openbare voorbereidingsprocedure). Bij een structuurvisie is geen beroep mogelijk. Belanghebbenden, waaronder de waterbeheerder, kunnen in beroep gaan tegen het plan of besluit als
ze vinden dat hun belangen niet voldoende zijn meegewogen. Beroep is alleen mogelijk als er in eerdere
instantie een zienswijze is ingediend tegen het ontwerpplan of -besluit. Het beroep is een instrument dat
waterbeheerders in kunnen zetten aan het einde van de besluitvormingsfase. Het is de laatste mogelijkheid
om alsnog de belangen te verdedigen als dat in alle voorafgaande stappen niet gelukt is. Het is nodig om
bij de zienswijze alle argumenten goed naar voren te brengen. Tijdens het beroep kan de waterbeheerder
geen nieuwe onderwerpen meer aangedragen.
Bij een projectbesluit werkt de beroepsprocedure iets anders. Hier staat voor belanghebbenden in eerste
instantie beroep open bij de rechtbank (mits vooraf zienswijzen zijn ingediend), waarna hoger beroep kan
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Kaderrichtlijn Water
Omdat water zich weinig aantrekt van landsgrenzen, zijn internationale afspraken nodig. Sinds eind 2000 is
daarom de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Deze moet er voor zorgen dat de kwaliteit van
het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is. Met de KWR zijn dus de waterkwaliteitsnormen wettelijk vastgelegd. Sinds 2003 zijn nationale wetten, zoals de Wet op de waterhuishouding en de
Wet milieubeheer, aangepast aan de KRW. Ook wordt de KRW opgenomen in de AMvB-doelstellingen via
de voorgenomen herziening van het ‘Besluit kwaliteitseisen en monitoring water’. Na dit traject is de kaderrichtlijn juridisch in Nederland geïmplementeerd.

3. Andere (indirecte) instrumenten om waterbelangen
te waarborgen
Naast de doorwerking langs bestuurlijke lijn en de doorwerking via juridische instrumenten, zijn er ook
andere (indirecte) instrumenten om de waterbelangen te borgen, zoals:

(Strategisch) overleg
Het gaat hier om overleg tussen waterbeheerders, Rijk, provincie en gemeenten over de zorg voor water
op algemeen niveau en het vastleggen daarvan in bijvoorbeeld waterplannen, visies en beleidsnotities.
Plannen met een hoger abstractieniveau, zoals structuurvisies, hebben betrekking op locatiekeuzevraagstukken. Bij plannen die gedetailleerder zijn dan structuurvisies komen vooral inrichtingsaspecten aan bod,
denk aan bestemmingsplannen en projectbesluiten. Het is voor de waterbeheerder van belang om ook op
het hogere abstractieniveau mee te denken, omdat daar al de kaders worden geschetst voor de concrete
maatregelen op projectniveau. Strategisch overleg kan bijvoorbeeld plaatsvinden door bestuurlijk overleg
van de dijkgraaf of de heemraad en de hoofdingenieur-directeur van de regionale dienst van
Rijkswaterstaat met de gedeputeerde van de provincie en de wethouders van de gemeenten.
Het overleg heeft een juridische basis in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Die schrijft voor dat bij de
voorbereiding van een bestemmingsplan overleg moet plaatsvinden tussen het Rijk, waterschap(pen), de
provincie en gemeente. Aan de praktijk wordt overgelaten hoe de partijen het overleg voeren. De overlegpartners moeten in ieder geval voldoende kunnen beoordelen of het plan in overeenstemming is met hun
belangen.

Meedenken en meewerken
Het gaat hier om meedenken en meewerken van waterbeheerders aan ruimtelijke planprocessen, ontwerpateliers, ideesessies etc. en het inbrengen van kennis over water op projectniveau.

Andere wet- en regelgeving
Een voorbeeld van andere wet- en regelgeving is de Keur van het waterschap. In een Keur kunnen bepaalde activiteiten worden verboden, tenzij een ontheffing is verleend door het Dagelijks Bestuur van het
waterschap. Ook zaken als een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet of een ontheffing of
vergunning op basis van de Flora- en faunawet kunnen invloed hebben. Verder schrijft de Wet Inrichting
Landelijk Gebied (WILG) overleg met de waterbeheerder voor.

Waterkansenkaart
De waterbeheerders willen met waterkansenkaarten de ruimtelijke plannen en besluiten in hun beheersgebied beïnvloeden op een zodanige wijze dat er een betere afstemming tussen water en ruimte tot stand
komt. Dit moet breed worden opgevat. Het gaat in de waterkansenkaarten om landbouw, verstedelijking,
natuur en recreatie. Dat wil zeggen: alle functies die op een of andere manier van de waterhuishouding

afhankelijk zijn. De waterkansenkaart is geen statisch geheel, maar uiterst dynamisch. De meest eenvoudige versie van de waterkansenkaart is een functiegeschiktheidskaart, waarop de geschiktheid voor een
bepaalde vorm van grondgebruik staat aangegeven. Meer complexere waterkansenkaarten geven een visie
voor de toekomst van het watersysteem met als tijdshorizon het jaar 2050 of 2100. Weer andere kaarten
knopen hier direct de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied aan vast en maken daarmee een inschatting
van de maatschappelijk ruimtelijke ontwikkelingen die mogelijk zullen kunnen plaatsvinden.

Communicatie
Denk bij communcatie bijvoorbeeld aan de campagne Nederland leeft met water, het organiseren van bijeenkomsten of een actief relatiebeheer door de medewerkers van waterbeheerders met het Rijk, provincies
en de gemeenten.

Overige afspraken
Er zijn ook mogelijkheden om privaatrechtelijke afspraken te maken (bijvoorbeeld om compensatie te regelen) en financiële instrumenten in te zetten, zoals subsidies en heffingen.

Digitale plankaarten: een uniforme legenda
De verplichting vanuit de Wro om vanaf juli 2009 alle kaarten digitaal uitwisselbaar te maken en beschikbaar (raadpleegbaar) te stellen biedt kansen om wateraspecten goed door te laten werken in het bestemmingsplan. Het mooie hiervan is dat iedereen met dezelfde legenda werkt, dus dezelfde kleuren en tekens
moet gebruiken. Ook zijn daardoor de exacte ligging en maatvoering duidelijk. Dat schept veel helderheid,
waardoor gemeenten beter de bedoelingen van het Rijk en provincie begrijpen en dit vast kunnen leggen
in het bestemmingsplan.

Waterinformatie vertalen naar ruimtelijke informatie
De waterbeheerder kan betrokken zijn bij het hele traject van steeds gedetailleerder wordende ruimtelijke
plannen en besluiten. Dat vereist van de waterbeheerders dat zij aansluiten bij het schaalniveau en het
abstractieniveau van het ruimtelijk plan. En dat zij aansluiten bij de ‘taal’ van de ruimtelijke ordening, dus
dat zij hun inbreng aanbieden in de vorm van (digitale) kaarten, referentiebeelden en ontwerpsuggesties.

Insteken op het juiste schaalniveau
Betrokken zijn bij de ruimtelijke ordening op verschillende niveau’s vraagt van de waterbeheerder continue
alertheid. Ook zal de waterbeheerder de juiste zaken op het juiste schaalniveau moeten insteken.
Strategische keuzes op strategisch niveau. Locatiekeuzecriteria op locatiekeuzeniveau en inrichtingscriteria
op inrichtingsniveau. Het vrijhouden van een onderhoudsstrook langs een watergang, bijvoorbeeld, is een
aspect dat een waterbeheerder op inrichtingsniveau inbrengt. Ruimtelijke ordenaars kunnen hier op structuurvisieniveau niets mee; maar wel op inrichtingsniveau, bij een bestemmingsplan. Elk ruimtelijk planniveau heeft zijn eigen mogelijkheden voor het waarborgen van wateraspecten.

Borging in het kort
Hoe zorg je voor een goede juridische borging van de afspraken die tijdens het watertoetsproces zijn
gemaakt? Daarvoor onderscheiden we twee lijnen: een doorwerking langs bestuurlijke lijn via de structuurvisie en doorwerking door middel van inzet van juridische instrumenten. De waterbeheerder heeft
naast de juridische instrumenten nog allerlei andere mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de
structuurvisie.
Elke overheidslaag heeft de mogelijkheid om een structuurvisie op te stellen, met daarin onder andere de
be-leidsuitgangspunten voor het water. Maar uiteindelijk hoeven deze uitgangspunten niet persé door te
werken. Wil je dit juridisch bindend maken, dan kom je terecht bij de AMvB van het Rijk of de verordening van de provincie, als het gaat om nationale of provinciale belangen. Dit zijn erg sterke middelen,
omdat ze rechtstreeks doorwerken naar het bestemmingsplan. Mocht de verordening (of AMvB) niet
worden vertaald in het bestemmingsplan, dan hebben het Rijk en de provincie de mogelijkheid om een
zienswijze in te dienen. In het uiterste geval, kunnen Rijk en provincie na vaststelling van het bestemmingsplan, een reactieve aanwijzing geven. Bijvoorbeeld als het plan niet voorziet in een bepaald percentage oppervlaktewater. De reactieve aanwijzing is dan een soort achteraf onthouden van goedkeuring.

Het Watertoetsproces
Het doel van het watertoetsproces is: waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en
op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten. De meerwaarde van het watertoetsproces is dat het zorgt voor een vroegtijdige systematische aandacht voor het meewegen van water in de ruimtelijke ordening.
Het is wettelijk verplicht (Bro) om het watertoetsproces te doorlopen bij bestemmingsplannen en projectbesluiten. Daarnaast is het Nationaal Bestuursakkoord Water (2008) wederom afgesproken
om het watertoetsproces te doorlopen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten van Rijk, provincies en gemeenten. Dit is conform de Bestuurlijke Notitie Watertoets.
Eén van de belangrijkste onderdelen in het watertoetsproces is het wateradvies van de waterbeheerder.
Bij de besluitvorming dient vervolgens gemotiveerd te worden op welke manier rekening is gehouden
met dit wateradvies. De initiatiefnemer verantwoordt de ruimtelijke keuzen ten aanzien van water in de
waterparagraaf, als onderdeel van het ruimtelijke plan.

Colofon
Deze brochure is een uitgave van de landelijke Werkgroep Watertoets waarin de ministeries van Verkeer
en Waterstaat (V&W), Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)en Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW)
en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vertegenwoordigd zijn. De werkgroep ontwikkelt,
actualiseert en stimuleert de toepassing van de watertoets in de praktijk.
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Meer informatie
Helpdesk Water
telefoon: 0800-6592837
email: contact@helpdeskwater.nl
www.helpdeskwater.nl/watertoetsproces
Hier vindt u onder andere de Handreiking Watertoets. Ook kunt u zich op deze website aanmelden
voor de digitale nieuwsbrief Watertoetsproces.

Mede in uw belang wil de Helpdesk Water zo goed mogelijk op de hoogte blijven van wat er
speelt. U kunt een waardevolle bijdrage leveren aan de kennisuitwisseling rond het watertoetsproces door
handreikingen, ervaringen (goede en slechte), communicatiemateriaal e.d. op te (blijven) sturen
naar de Helpdesk Water, Rijkswaterstaat, Postbus 17, 8200 AA Lelystad of naar het emailadres hierboven.
Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

