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Inleiding

In opdracht van RIZA heeft het CSTM 
het functioneren van het planstelsel rond 
‘water in de stedelijke leefomgeving’ 
onderzocht. 
Centraal stonden analyse van 
knelpunten en formulering van 
aanbevelingen om de effectiviteit en 
efficiëntie van het planstelsel en 
bijbehorende afstemmingsinstrumenten 
te verhogen. De positie van met name 
de nieuwe waterplanfiguren in het 
planstelsel relevant voor de stedelijke 
wateropgave is onderzocht in relatie tot 
effecten op de waterketen en het 
watersysteem.  De onderzoeksmethode 
bestond uit een uitgebreide “literatuur-
review” en een “online-survey” van 
functionarissen bij provincies, 
gemeenten, waterschappen en 
drinkwaterbedrijven.

Knelpunten

De belangrijkste geconstateerde  
knelpunten in het planstelsel:
de horizontale afstemming/interactie
gebrek aan kennis van het lokale 
watersysteem en waterketen 
het tekort aan financiën
Geconstateerde Knelpunten in de 
verticale interactie beperkten zich tot:
-het nog ontbreken van een wettelijk 
regeling ten behoeve van de stedelijke 
grondwaterproblematiek 
-een weinig ‘scherp’ provinciaal 
toetsingsbeleid 

Kernthema’s

De respondenten beoordelen dat het 
planstelsel naar behoren functioneert 
waar het de recente wateronderwerpen  
‘afkoppelen’, ‘reduceren van 
overstortingen’ en ‘scheppen van ruimte 
voor water’ betreft. 
Voor de thema’s ‘grondwateroverlast en 
–onderlast’ en ‘bescherming 
grondwaterkwaliteit’ wordt de bijdrage 
van het planstelsel minder positief 
beoordeeld. Onder meer zou de 
betrokkenheid van drinkwaterbedrijven 
groter moeten zijn. 
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Oplossingen

De afgelopen jaren zijn er verschillende 
nieuwe planfiguren en 
afstemmingsinstrumenten in het leven 
geroepen: de watertoets, het 
afvalwaterakkoord, het stedelijk 
waterplan, de waterkansenkaart, 
deelstroomgebiedsvisies, het Nationaal 
bestuursakkoord water en het provinciale 
omgevingsplan. Deze nieuwe 
onderdelen van het planstelsel worden 
zonder meer positief beoordeeld op de 
potentiële mogelijkheden tot verbetering. 
Veel van deze instrumenten zijn nog 
zodanig nieuw dat zij in de uitvoering 
aanmerkelijk minder positief tot zelfs 
negatief worden beoordeeld. De 
ingeslagen weg wordt als juist ervaren, 
er is echter nog veel ruimte voor 
verbetering. 

Effectiviteit en efficiëntie

De effectiviteit van het planstelsel (= de 
doorwerking van rijksbeleid in de 
operationele plannen op decentraal 
niveau) wordt voor ‘water in de stad’ 
overwegend tussen neutraal en positief 
beoordeeld. Uitzondering: gemeenten 
houden volgens de drinkwaterbedrijven 
onvoldoende rekening met het belang 
van stedelijke grondwaterwinningen. 
De efficiëntie van het planstelsel (een 
doelmatige inzet van middelen voor het 
opstellen en vaststellen van plannen) 
wordt minder positief beoordeeld. 
Gebrek aan kennis van het lokale 
watersysteem en de waterketen, 
overnemen van rijksdoelen in plaats van 
daarvan afgeleid het stellen van concrete 
lokale doelen, gebrekkige samenwerking 
(hoewel aanzienlijk verbeterd in de 
laatste jaren) en de veelheid aan formele 
en informele plannen maken dat de 
efficiëntie van het planstelsel als niet 
goed wordt beoordeeld. 


