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Voorwoord 
 
 

Nederland is een land van polders en van polderen. Water speelt een belangrijke rol in de 

polder en bij besluitvorming rondom watervraagstukken wordt het polderen niet geschuwd.  In 

de polder neemt het belang van stad en dorp - oftewel de stedelijke leefomgeving - steeds 

meer toe. Daarmee wordt ook water in de stedelijke leefomgeving een steeds belangrijker 

politiek en bestuurlijk vraagstuk, waarbij problemen moeten worden opgelost, maar 

tegelijkertijd kansen moeten worden benut. Om het belang van water in de - door de 

ruimtelijke ordening gedomineerde - besluitvorming  van de stedelijke leefomgeving zijn 

plaats te geven, zijn er in de afgelopen jaren nieuwe planvormen en 

afstemmingsinstrumenten geïntroduceerd. Het stedelijk waterplan en de watertoets zijn de 

meest pregnante voorbeelden. Naast de introductie van nieuwe instrumenten zijn ook een 

groot aantal lokale en regionale initiatieven genomen om specifiek lokale en regionale 

plannen te maken. Al met al lijkt het polderen toe te nemen. De vraag is nu of  al deze nieuwe 

plannen en planvormen werken. Dit is een vraag naar de effectiviteit en efficiëntie van het 

(formele en informele) planstelsel rondom de stedelijke wateropgaven. Wat vinden de partijen 

die de problemen in de praktijk moeten oplossen ervan en zijn er mogelijkheden voor 

verbeteringen. Reden om dit onderzoek te starten.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit van Twente en is begeleid  door een breed 

samengestelde begeleidingsgroep. De onderzoekers hebben het onderzoek consciëntieus en 

met enthousiasme uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een gedegen analyse en concrete 

aanbevelingen voor verbeteringen. Met name de aanbeveling om te komen tot een 

gemeentelijk omgevingsplan zal daarbij ongetwijfeld discussie oproepen. Dit bleek reeds in 

de begeleidingsgroep. De onderzoekers hebben hier ook oog voor gehad en hebben ook 

minder vergaande aanbevelingen opgenomen.  

De discussie ten aanzien van het planstelsel zal naar ik verwacht op verschillende niveaus 

zijn vervolg krijgen. 

Op rijksniveau  zal de discussie zich met name concentreren rondom de vormgeving van de 

Integrale Waterwet en de herijking van de VROM-wetgeving. Ik hoop echter dat de discussie 

zich daartoe niet beperkt.  

Uit het onderzoek blijkt dat vooral de horizontale interactie problemen geeft. Daarin lijken 

vooral de rolopvattingen van en het verschil daarin tussen provincies, waterschappen, 

gemeenten en drinkwaterbedrijven dominant te zijn. Rolopvattingen die mede ontstaan door 

de bestuurscultuur in Nederland. In de begeleidingsgroep verwoord als: ‘bestuurders rekenen 

elkaar niet af, zij polderen liever’. Verzuchtingen die niet nieuw zijn. Een meer zakelijk 

karakter van met elkaar omgaan lijkt een belangrijke voorwaarde om de efficiëntie van het 

planstelsel te verhogen. Een voorbeeld van deze bestuurscultuur komt naar voren in de wijze 

waarop de provincies hun taak als toezichthouder op de uitvoering van het waterbeheer 
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invullen. Door de onderzoekers verwoord als: het toetsingsbeleid van de provincie mist 

scherpte.    

Ook stroomlijning van de vele lokale en regionale initiatieven van de partijen om te komen tot 

‘eigen’ plannen lijkt mij van belang om de efficiëntie en transparantie van het planstelsel toe 

te laten nemen. Het planstelsel moet zich richten op de te maken keuzen die de concrete 

uitvoering moeten vormgeven met daarin voor water een volwaardige plaats in de afwegingen 

rondom vraagstukken van de stedelijke leefomgeving. Plannen die niet bij plannen moeten 

blijven, maar waarbij de neergelegde intenties en afspraken ook werkelijkheid gaan worden 

en waarop men zich laat aanspreken.  

 

Jan Schoot Uiterkamp 

RIZA, projectleider  

april 2004 
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Managementsamenvatting 
 

 

Achtergrond van het onderzoek 
In de rijksvisie op de waterketen wordt een aantal voorstellen gedaan die nader moeten 

worden uitgewerkt. Eén van de voorstellen is een nader onderzoek naar het functioneren van 

het planstelsel rondom water in de stad en de waterketen. In de rijksvisie wordt aangegeven 

dat onderzoek noodzakelijk is om vast te stellen op welke wijze de nieuwe planfiguren 

gepositioneerd kunnen worden in het totale planstelsel rondom de stedelijke wateropgave. Dit 

onderzoek geeft hier uitwerking aan. Het onderzoek richt zich op het analyseren van de 

knelpunten en het doen van aanbevelingen ten aanzien van de effectiviteit en efficiëntie van 

het planstelsel en bijbehorende afstemmingsinstrumenten. De methode van onderzoek 

bestond uit een uitgebreide “literatuur-review” en een “online-survey” van functionarissen bij 

provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Met de stedelijke 

wateropgaven als uitgangspunt van studie heeft de opdrachtgever het onderzoek afgebakend 

tot het planstelsel van de regionale en lokale overheden. Het onderzoek is uitgevoerd in 

opdracht van en stond onder leiding van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (RIZA) en 

werd begeleid door een begeleidinggroep met vertegenwoordigers van de ministeries van 

VROM, BZK, alsmede vertegenwoordigers van IPO, UvW, VNG en VEWIN. Het onderzoek is 

uitgevoerd door een onderzoeksteam van de Universiteit van Twente. De resultaten van het 

onderzoek (analyse en aanbevelingen) geven de mening weer van de onderzoekers.  

 

Effectiviteit en efficiëntie van het planstelsel 
De effectiviteit van het planstelsel (de doorwerking van rijksbeleid in de operationele plannen 

op decentraal niveau) gericht op water in de stad wordt voor het grootste deel als neutraal tot 

positief beoordeeld. Dit geldt voor gemeenten, waterschappen en provincies. 

Drinkwaterbedrijven zijn minder positief. 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.  

 

Knelpunten in het planstelsel 
In het onderzoek zijn de knelpunten vanuit vier perspectieven geanalyseerd: (1) verticale 

interactie tussen bestuurslagen; (2) horizontale interactie tussen beleidssectoren en 

coördinatie van instrumenten; (3) perspectieven, visies en rolopvattingen inzake het 

planstelsel en de eigen betrokkenheid; (4) hulpbronnen zoals kennis, geld en machtsbasis.  



 vi

De belangrijkste knelpunten die worden gesignaleerd liggen in de horizontale afstemming en 

interactie en in het gebrek aan kennis van het lokale watersysteem en de waterketen en het 

gebrek aan (lokaal opgebrachte c.q. lokaal op te kunnen brengen) gelden.  

In de verticale interactie komen nauwelijks knelpunten naar voren. Daarop zijn twee 

uitzonderingen: de grondwaterproblematiek in de stad waar bevoegdheden nog niet wettelijk 

zijn geregeld (er is recent een CIW-advies aan de regering aangeboden) en het 

toetsingsbeleid van de provincie dat scherpte mist.  

 

Verbeteropties 
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. Echter veel van deze 

instrumenten zijn nog zodanig nieuw dat zij in de uitvoering aanmerkelijk minder positief tot 

zelfs negatief worden beoordeeld. Het kan zijn dat het hier aanloopproblemen betreft, die in 

de loop der tijd zullen oplossen. Ook kan het zijn dat het geheel aan planfiguren en 

afstemmingsinstrumenten nog steeds toeneemt, waardoor de efficiëntie vermindert en de 

uitvoering lager wordt beoordeeld.  

 

Verbeteringen kunnen via tweetal hoofdlijnen worden gevonden. Een “en/en-aanpak” zal het 

meeste resultaat opleveren. 

• Neem maatregelen om de aanloopproblemen bij de uitvoering van nieuwe planfiguren en 

instrumenten zo kort mogelijk te laten zijn. 

• Integreer plannen, maar wel zodanig dat zij één organisatie binden.  

 

Verkorten van aanloopproblemen: 

Mogelijkheden hiervoor zijn: gerichte en voortdurende communicatie over het 

toepassingsgebied en de werking van nieuwe instrumenten;  pas nieuwe instrumenten ook 

daadwerkelijk toe, waarbij de provincie hierop ook toeziet; baseer kennis over waterketen en 

watersysteem vooral op lokale informatie en data en niet op landelijke kentallen; wees 

duidelijk over de onderlinge roverdeling in het aanpakken van problemen; zorg voor lokale 

doelen en wees daarbij concreet.  

 

Integreren van plannen: 

Integreer ruimte, water, milieu en verkeer/vervoersplannen op provinciaal en gemeentelijk 

niveau tot provinciale omgevingsplannen en gemeentelijke omgevingsplannen. Als eerste 

stap naar een gemeentelijk omgevingsplan zijn verbreding van het gemeentelijk rioleringsplan 

(bijvoorbeeld met een afkoppelplan voor regenwater of verbreding tot een gemeentelijk 

oppervlaktewaterplan) en integratie van het gemeentelijk rioleringsplan met het huidige 
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stedelijk waterplan tot een wettelijk stedelijk waterplan een goede optie. Van de integratie van 

bestaande plannen in omgevingsplannen wordt verwacht dat water en milieubeleid een 

volwaardige plaats krijgen in het stedelijk gebied, waarin nu vooral het ruimtelijke spoor 

dominant is. Koppeling aan de begrotingscyclus van de bijbehorende uitvoeringsprogramma’s 

zal het proces van gelijkschakeling verder bevorderen 

 

Vijf thema’s van de stedelijke wateropgave 
Door koppelen van de werking van het planstelsel aan een vijftal concrete thema’s wordt 

aanvullend inzicht verkregen in welke mate het planstelsel problemen aanpakt en waar 

ontwikkelingen verder moeten worden ondersteund. Voor de onderwerpen afkoppelen, 

reduceren overstortingen en ruimte scheppen voor water worden de recente vernieuwingen in 

het planstelsel positief beoordeeld. Voor de thema’s grondwateroverlast en –onderlast en 

bescherming grondwaterkwaliteit is de bijdrage van het planstelsel minder positief. In dit 

verband is belangrijk te vermelden dat de betrokkenheid van drinkwaterbedrijven vergroot zou 

moeten worden. Het lijkt er op dat drinkwaterbedrijven momenteel niet meedoen in de 

stedelijke waterarena, terwijl dit vanuit het oogpunt van beperking grondwateroverlast in de 

stad en vanwege consequenties voor de drinkwatervoorziening bij ruimtelijke ingrepen in de 

stads(randen) wel van belang lijkt.  
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1 Inleiding 
 

 

Met dit rapport wordt gevolg gegeven aan actiepunt 5 in de Rijksvisie Waterketen (Ministerie 

van VROM e.a., april 2003), waarin gepleit wordt voor nader onderzoek naar het functioneren 

van het planstelsel inzake ‘water in de stad’, en de positionering binnen dat planstelsel van 

relatief nieuwe planfiguren en afstemmingsinstrumenten zoals het stedelijk waterplan en het  

afvalwaterakkoord. In dit rapport wordt het operationele planstelsel voor ‘water in de stad’ 

geëvalueerd en van verbetervoorstellen voorzien. De methode van onderzoek bestond uit: (1) 

een inventarisatie van de voor het stedelijke gebied relevante planfiguren en 

afstemmingsinstrumenten; (2) een inventarisatie en doorlichting (‘review’) van bestaande 

literatuur over het functioneren van dit planstelsel; (3) het interviewen (via een ‘online-survey’) 

van functionarissen werkzaam bij gemeenten, provincies, waterschappen en 

drinkwaterbedrijven. Voor de ‘review’ zijn ruim 80 titels van publicaties en andere documenten 

geselecteerd. Voor de ‘online-survey’ zijn op voordracht van de leden van begeleidingsgroep 

112 uitnodigingen verstuurd, 70 hebben daadwerkelijk deelgenomen1. Het project is in 

opdracht en onder leiding van het Ministerie van Verkeer en waterstaat (RIZA) uitgevoerd 

door een onderzoeksteam van de Universiteit Twente. De resultaten van het onderzoek 

(analyse en aanbevelingen) geven de mening weer van de onderzoekers. Het project werd 

begeleid door een begeleidingsgroep met vertegenwoordigers van de ministeries van V&W, 

VROM, en BiZa, alsmede vertegenwoordigers van het IPO, de UvW, de VNG, en de VEWIN2. 

 

In hoofdstuk 2 wordt de effectiviteit en efficiëntie van het planstelsel in kaart gebracht. 

Effectiviteit van het planstelsel heeft betrekking op de mate waarin uitgangspunten van 

rijksbeleid doorwerken op het operationele beleidsniveau. Doorwerken heeft betrekking op 

het meewegen van de uitgangspunten in het stedelijk waterbeheer en beleidsterreinen die 

daarmee verweven zijn. Dit is op te vatten als het toetsen van lokale activiteiten aan 

bovenlokale kaders. Efficiëntie heeft betrekking op de vraag of die toetsing op de juiste positie 

plaatsvindt, zonder onnodige bureaucratische kosten, inefficiënte bekostigingsstructuur of 

onnodig hoge kosten voor de samenleving. Het ‘operationele beleidsniveau’ wordt in deze 

studie opgevat als de planfiguren en instrumenten van provincies, waterschappen en 

gemeenten.  

 

                                                           
1 De inventarisatie en analyse van de relevante planfiguren en het instrumentarium heeft plaatsgevonden middels 
secundaire analyse (deskstudy van schriftelijk materiaal en een  aantal gesprekken met respondenten). Nadere 
analyse, toetsing van verkregen inzichten en verkenning van draagvlak is aangepakt met behulp van een online 
survey onder betrokkenen werkzaam bij gemeenten, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven, 70 
respondenten (64%) van de benaderde personen hebben een bijdrage geleverd. Tenslotte zijn enkele interviews 
gehouden naar aanleiding van de concept rapportage met rijksactoren en zijn enkele illustratieve casussen 
bestudeerd. De analyse is zo gebaseerd op triangulatie van data en bronnen wat de betrouwbaarheid geacht wordt 
te verhogen. Meer informatie over de methodische aspecten van het onderzoek zijn in bijlage 3 vermeld. 
2 De deelnemers in de begeleidingsgroep worden genoemd in bijlage 2. Onder meer heeft de begeleidingsgroep de 
lijst van respondenten voor de online-survey onder respondenten in de geledingen provincies, waterschappen, 
gemeenten en drinkwaterbedrijven samengesteld.     
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In de loop der tijd zijn er onder invloed van nieuwe en/of geïntensiveerde waterissues steeds 

deelreparaties uitgevoerd en daarmee nieuwe elementen geïntroduceerd. Veel van deze 

reacties op gesignaleerde knelpunten in het waterbeheer zijn in de afgelopen vijf jaar 

ingevoerd. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op relatief recente planfiguren en instrumenten, 

opgetreden verbetering en knelpunten. De onderzoekers en de begeleidingsgroep beogen 

daarmee ‘wat er was’ en ‘datgene dat er in recente jaren bij is gekomen’ in het planstelsel te 

onderscheiden. De beoordeling van de bijdrage van het planstelsel aan het waterbeheer in 

stedelijk gebied houdt dus rekening met de situatie dat delen nog in ontwikkeling zijn. 

 

In hoofdstuk 4 wordt naar het planstelsel gekeken vanuit het perspectief van vijf thema’s die 

bijzonder relevant zijn voor het stedelijk waterbeheer en deels de waterketen en deels het 

watersysteem betreffen. Deze thema’s betreffen het afkoppelen van regenwater van de 

riolering (paragraaf 4.2), de sanering van riooloverstorten (paragraaf 4.3), de ruimte voor 

water in stedelijk gebied en waterbeleving (paragraaf 4.4), grondwater (overlast en onderlast) 

(paragraaf 4.5),  en het veiligstellen van waterwinning en grondwaterbescherming (paragraaf 

4.6).   

 

In hoofdstuk 5 wordt naar aanleiding van de conclusies uit voorgaande hoofdstukken 

ingegaan op de rolverdeling tussen de bestuurlijke actoren die bij water in de stad en de 

waterketen betrokken zijn. Het gaat dan specifiek om de rolverdeling tussen gemeenten, 

waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven.  

 

Het eindrapport bevat in totaal twintig hoofdconclusies die met tekstkaders in de 

hoofdstukken 2, 3 en 4 zijn geaccentueerd. In hoofdstuk 6 worden deze twintig conclusies 

nog eens samengevat, en wordt per conclusie aangegeven welke verbeterpunten naar de 

mening van de onderzoekers uit de literatuur-review en online-survey zijn voortgekomen.  

 

Dit eindrapport van het onderzoek naar “positionering planfiguren water in de stad en 

waterketen” is gebaseerd op een drietal deelstudies. Over deze deelstudies wordt 

gerapporteerd in de bijlagen. De bijlagen 1, 3 en 4 doen verslag van de eerste deelstudie. Die 

had betrekking op het inventariseren van relevante planfiguren en afstemmingsinstrumenten 

(bijlage 4), het inventariseren van relevante literatuur (publicaties en beleidsdocumenten) met 

betrekking tot het functioneren van deze planfiguren en afstemmingsinstrumenten (bijlage 1), 

en het uitwerken van het analysekader (bijlage 3). Bijlage 5 doet verslag van de tweede 

deelstudie. Daarin ging het om het doorlichten en evalueren van geïnventariseerde literatuur, 

met de bedoeling om zoveel mogelijk empirische uitspraken over het functioneren van het 

planstelsel te verzamelen en te ordenen. Bijlage 6 doet verslag van de derde deelstudie en 

bevat de analyse-uitkomsten van de gestructureerde interviews die als online-survey bij een 

groot aantal respondenten zijn afgenomen. 
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2 Analyse van de effectiviteit en  efficiëntie van het 
 planstelsel 
 

In het onderzoek heeft de vraag centraal gestaan op welke wijze het operationele planstelsel 

van provincies, waterschappen en gemeenten de inbreng en doorwerking van rijksdoelen 

inzake het stedelijk water, waaronder de Rijksvisie op de waterketen, bevordert3.  

 

Effectiviteit betreft de mate van doorwerking van rijksbeleid inzake stedelijk water, waaronder 

de Rijksvisie op de waterketen, in het planstelsel op lokaal niveau, toegespitst op de 

stedelijke leefomgeving. Het gaat dus om de invloed van rijksdoelen op voorgenomen 

verbeteringen in lokale plandocumenten Er is sprake van doorwerking van rijksbeleid als de 

uitgangspunten van rijksbeleid op het operationele beleidsniveau in het stedelijk waterbeheer 

worden meegewogen, bijvoorbeeld is de vraag aan de orde of de activiteiten in de waterketen 

worden getoetst aan het watersysteem.  

Efficiëntie heeft betrekking op de vraag of die toetsing op de juiste positie plaatsvindt, zonder 

onnodige bureaucratische kosten, inefficiënte bekostigingsstructuur of onnodig hoge kosten 

voor de samenleving. De analyse op het gehele planstelsel valt uiteen in algemene oordelen 

(2.1), een analyse van knelpunten (2.2) en een analyse van oorzaken (2.3.). 

 

 

2.1 Algemene beoordeling effectiviteit en efficiëntie door de 
verschillende geledingen 

 

Op voordracht van de begeleidingsgroep van het project zijn 112 respondenten uit de 

geledingen gemeenten, provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven uitgenodigd om 

hun oordeel over de werking van het planstelsel in het stedelijk gebied te geven, dit heeft 

uiteindelijk 70 respondenten opgeleverd voor de online-survey. In de survey zijn enkele 

vragen opgenomen om een breed gedragen oordeel over effectiviteit en efficiëntie mogelijk te 

maken. 

 

Waar het effectiviteit betreft, de invloed van rijksdoelen op voorgenomen verbeteringen in 

lokale plandocumenten, heeft veertig procent van de respondenten een positief oordeel over 

de mate waarin het planstelsel waterbelangen in het stedelijk gebied weet te behartigen, 22% 

een negatief oordeel. Opvallend zijn in dit onderzoek naar het planstelsel en water in de 

stedelijke leefomgeving de relatief hoge gemiddelde score van de gemeenten en een lage 

score door drinkwaterbedrijven4. 

                                                           
3 De focus ligt niet op lokaal geformuleerd beleid. 
4 De gemiddelde scores van de geledingen op een vijfpuntschaal (neutrale score 3) specificeert dit beeld over de 
gemeenten:  gemeenten (3,5),  waterschappen (3,0), provincies (3,2) en drinkwaterbedrijven (2,6).      
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Dit totaaloordeel is in onze optiek een resultante van: 

- een kritische houding van de respondenten waar het de traditionele dominantie van het 

ruimtelijk ordeningsspoor en beperkte afstemming van r.o. met water- en milieusporen 

betreft; 

- appreciatie van recente vernieuwingen in het planstelsel, deelreparaties die als reactie op 

geagendeerde knelpunten zijn doorgevoerd; 

- verwachtingen dat de opbrengsten van recente vernieuwingen nog niet gemaximaliseerd 

zijn; 

- een gedifferentieerd beeld waar het de onderscheiden onderwerpen van waterbeheer 

betreft.        

 

Dit brengt ons bij de efficiëntie van het planstelsel. Ruim 42 % van de respondenten heeft 

daarover een negatief oordeel terwijl slechts 8% daarover een positief oordeel heeft, 50% 

beoordeelt dit als ‘neutraal’5. Dit totaaloordeel is, geïnterpreteerd in de breedte van de 

verzamelde data, een resultante van: 

- een gesignaleerd tekort aan kennis van 

zowel de waterketen als het watersysteem 

in het stedelijk gebied; 

- een indicatie dat de waterdoelen voor het 

stedelijk gebied nogal eens ‘klakkeloos’ 

worden overgenomen vanuit rijkskaders in 

combinatie met de constatering dat deze 

doelen in context van de specifieke 

karakteristieken van stedelijk gebied niet 

altijd passend zijn; 

- een dikwijls onduidelijke relatie tussen de 

concrete activiteiten  en de doelbereiking;   

- een gebrekkige samenwerking tussen 

actoren, hoewel het beeld ontstaat dat in 

recente jaren een aanzienlijke verbetering 

bewerkstelligd is;  

- de veelheid aan formele en informele 

planfiguren en instrumenten.      

 

 

                                                           
5 De gemiddelde scores van de geledingen op een vijfpuntschaal (neutrale score 3) specificeert dit beeld over de 
gemeenten:  gemeenten (2,6),  waterschappen (2,4), provincies (2,6) en drinkwaterbedrijven (2,4) 

Conclusie 1:  
De effectiviteit van het planstelsel, de doorwerking 

van rijksbeleid in operationele plannen waar het  

waterbelangen in het stedelijk gebied betreft, ervaren 

de geledingen neutraal tot gematigd positief, 77 %  is 

niet negatief. De drinkwaterbedrijven hebben 

hierover gemiddeld wel een gematigd negatief 

oordeel. De kritische houding van 

drinkwaterbedrijven spitst zich toe op het in 

onvoldoende mate rekening houden van gemeenten 

met het belang van stedelijke grondwaterwinningen 

voor de drinkwatervoorziening (inclusief 

stadsranden). 

:Conclusie 2:  
De efficiëntie van het planstelsel in het stedelijk 

gebied wordt negatiever beoordeeld dan de 

effectiviteit, 8% van de respondenten is positief, 50% 

neutraal. In het woud van planfiguren en 

afstemmingsinstrumenten komen respondenten naar 

hun gevoel slechts in beperkte mate toe aan de

scherpe afstemmingsvragen. 
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2.2 Knelpunten in de werking van het planstelsel 
 
Ten behoeve van de categorisering van aan te treffen knelpunten in het planstelsel, en 

daarmee de zoektocht naar de algemene aangrijpingspunten voor verbetering, is een 

analysekader gebruikt. De volgende vier perspectieven worden in de rapportage 

onderscheiden: (1) de verticale interactie tussen bestuurslagen, (2) de horizontale interactie 

tussen beleidssectoren en coördinatie van instrumenten, (3) de perspectieven, visies en 

rolopvattingen op planstelsel en eigen betrokkenheid, (4) de hulpbronnen zoals kennis, geld 

en machtsbasis6.  

 

Verticale interactie tussen bestuurslagen 
 

- Uit de survey komt naar voren dat de belangrijkste knelpunten niet liggen in de 

verticale interactie. Wel worden een aantal 

kanttekeningen geplaatst die voor een nadere 

‘inkleuring’ zorgen.  

- Circa 56% van de respondenten meent dat 

de aansturing van het stedelijk waterbeheer 

vooral leidt tot het overnemen van de doelen 

van ‘hogerop’. Ongeveer 87% meent dat de 

doelen van ‘hogerop’ niet altijd passende 

probleemdefinities en oplossingsrichtingen 

aanreiken, slechts 6,5% denkt hier positiever 

over.  

- Een krappe meerderheid vindt dat het rijk te sterk beleidsvorming benadrukt en te 

weinig aandacht heeft voor uitvoering en uitvoeringsproblemen.  

- Wat betreft de rol van provincies in relatie tot  waterschappen en gemeenten blijkt uit 

de survey  dat ruim 40% vindt dat ook de provincie te veel aan beleidsvorming doet 

en te weinig oog heeft voor uitvoering en uitvoeringsproblemen. De geledingen 

waterschappen en drinkwaterbedrijven zijn hier het meest stellig in, de geleding 

gemeenten iets minder.  

Horizontale interactie tussen bestuurslagen en coördinatie van instrumenten 

 

- Een meerderheid van de respondenten vindt dat inhoudelijke afstemming en 

integratie bemoeilijkt wordt doordat de afstemming tussen tijdspaden van planfiguren 

beperkt is en de variatie in planhorizonnen  groot is.     

                                                           
6 Een meer gedetailleerde versie van het analyse kader is in bijlage 3 bijgevoegd.  

 

Conclusie 3: Uit de knelpuntenanalyse 

blijkt dat er vanuit het perspectief van de 

verticale interactie nauwelijks belangrijke 

knelpunten naar voren komen. Een 

uitzondering daarop vormt de 

grondwaterproblematiek in de stad. Een 

kwestie die onvoldoende geregeld is waar 

het de bevoegdheden betreft, hoewel er 

inmiddels een CIW advies aan de regering 

ligt. 
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- Uit de literatuur blijkt dat de Rijkskaders veelal sectoraal zijn opgesteld en weinig 

‘operationele informatie’ bevatten die de afstemming en weging op decentraal niveau 

kan bevorderen. Ook provincies worstelen met dit probleem bij pogingen om 

waterschappen en gemeenten aan te sturen. Dit maakt dat de stap van strategisch 

naar tactisch/operationeel lastig valt te maken (bijv. Riza, 2002).  

- De afstemming tussen milieu, ruimte en water blijkt op provinciaal niveau moeizaam 

te verlopen omdat het ruimtelijke ordeningsspoor erg dominant blijkt te zijn en het 

‘haasje over’ vaak niet goed functioneert7. 

- Literatuur en survey zijn éénduidig over de beperkte scherpte van het provinciale 

toetsingsbeleid.  

- De afstemming tussen het provinciale waterhuishoudingsplan, streekplan, het 

provinciale milieuplan en Provinciale Milieuverordening blijkt nog steeds te wensen 

over te laten. De ‘haasje over’ procedure functioneert niet optimaal en in de praktijk 

blijkt het streekplan een dominante positie in te nemen in plaats van een 

nevengeschikte (RBB 2001, Royal Haskoning 2003).      

- Een krappe meerderheid is van mening dat er te veel informele plannen zijn 

geïntroduceerd  wat tot onduidelijkheid en nieuwe afstemmingsproblemen leidt (17% 

vindt dat niet). 

 

 

2.3 Oorzaken van knelpunten in het planstelsel 
 
Visies, rollen en rolopvattingen van gemeenten, waterschappen en provincies als 
oorzaken van knelpunten    
 

- Uit de literatuur blijkt dat provincies een sterk uiteenlopende taakopvatting hebben 

ten aanzien van het stedelijk waterbeheer. De mate van regie (pro-actief tot re-actief) 

verschilt per provincie, zo ook de bestuurscultuur en de onderlinge verhoudingen 

tussen provincie, waterschappen en gemeenten (RIZA 2002).  

- Opvallend is dat gemeenten ten opzichte van waterschappen relatief weinig 

betrokken zijn bij de totstandkoming van het provinciale waterhuishoudingsplan (en 

uitvoeringplan). Dit komt doordat gemeenten hebben gekozen om niet te participeren, 

te communiceren en af te stemmen. Zij vonden de materie te conceptueel/abstract 

(Evaluatie WHP 2000+).  

- Geledingen uit gemeenten, waterschappen en provincies hebben soms opvattingen 

over elkaar die de samenwerking in het stedelijk waterbeheer kan beïnvloeden. Uit de 

survey blijkt dat gemeenten (gemiddelde 3.3)8 en provincies (gemiddelde 3.6) vinden 

                                                           
7 De ‘haasje over’ constructie houdt in dat bij wijziging van een van de plannen aangegeven moet worden wat dit 
betekent voor de andere plannen en op welke termijn de andere plannen zullen worden aangepast. Met de haasje-
over procedure wordt getracht tegenstrijdigheden tussen plannen te voorkomen. De Wet Milieubeheer, de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening en de Wet op de waterhuishouding voorzien hierin. Het is de bedoeling dat het ruimtelijk, het 
water- en het milieubeleid met elkaar in de pas lopen.   
8 Een gemiddelde op een schaal van 1 tot 5,  het ‘neutrale’ gemiddelde antwoord is 3.0.  
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dat waterschappen zich in plaats van nevengeschikt ‘bovengeschikt’ achten en dat dit 

samenwerking belemmert. Respondenten van waterschappen herkennen hun 

organisatie hier niet in (gemiddelde 1.7)9. In aflopende volgorde verwachten 

drinkwaterbedrijven (gem. 4.6), provincies (gem. 3.7) en gemeenten (gem. 3.2) van  

de provincies dat zij meer regie voeren. Dit om de samenwerking tussen gemeenten, 

waterschappen en drinkwaterbedrijven van de grond te krijgen. De respondenten die 

bij een waterschap werken zien het minst in zo’n rol en scoren gemiddeld aan de ‘niet 

mee eens’ kant van de schaal (gem. 2.7). 

- Een krappe meerderheid in de survey, aangevoerd door de respondenten werkzaam 

bij drinkwaterbedrijven, vindt dat de samenwerking met drinkwaterbedrijven in het 

stedelijk waterbeheer vergroot moet worden. Opvallend is dat de geleding 

‘gemeenten’ dat gemiddeld genomen niet vindt (gem. 2.8).   

- Zeer duidelijk zijn alle geledingen waar het de procedurele kant van samenwerking 

betreft. Ongeveer 70 % van de respondenten meent dat de rolverdeling tussen 

gemeenten en waterschap in het stedelijk gebied oppervlakkig gezien duidelijk is, 

maar als men de diepte van de materie induikt blijkt dit geenszins het geval te zijn.  

- In gelijke mate vinden alle geledingen dat de bij samenwerking betrokken partijen 

eerst duidelijkheid moeten scheppen in de wederzijdse verwachtingen en 

procesafspraken moeten maken en zich daarna pas over de inhoud van het 

waterbeheer moeten buigen. Dit lijken ‘open deuren’, echter ook in de literatuur blijkt 

uit meerdere studies dat het proces vaak ontspoort. Veelal doordat men onvoorbereid 

en ongecoördineerd ‘in het diepe springt’ (Nelen en Schuurmans, 2001, Riza en 

Stowa, 2001, Unie van Waterschappen en Riza, 2001). 

- Er zijn grote verschillen in provinciale regie (van pro-actief tot re-actief) ten aanzien 

van de inzet van nieuwe instrumenten (zoals stedelijk waterplan en 

afvalwaterakkoord), instrumenten die veelal gericht zijn op de aanpak van knelpunten 

in horizontale afstemming, de coördinatie tussen verschillende instrumenten en de 

facilitering van hulpbronnen. Bij dit laatste wordt niet zozeer aan geld gedacht maar 

aan instrumenten die de kennis van het watersysteem en de waterketen bevorderen. 
 

Hulpbronnen als oorzaak van knelpunten 
 
- Circa 60% meent dat de bestuurlijke wil om voldoende middelen te genereren voor 

waterbeheer in de stedelijke omgeving onvoldoende is (23% vindt dat niet). 

- Van de respondenten in de survey meent 48% dat onvoldoende kennis van het 

watersysteem in het stedelijk gebied een belangrijk probleem vormt (22% vindt dat 

niet), 61 % vindt dat ten aanzien van de kennis van de waterketen (27,1 % vindt dat 

niet).    

                                                           
9 Een gemiddelde op een schaal van 1 tot 5,  het ‘neutrale’ gemiddelde antwoord is 3.0. 
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- Kennis en kunde hangt op 

gemeentelijk niveau mede af van 

de omvang van gemeenten (RIZA 

2002). De ongeïnformeerdheid van 

gemeenten over de toestand van 

het watersysteem en de 

waterketen is aanzienlijk. 

- Uit de literatuur blijkt dat de 

politiek/bestuurlijke aandacht voor 

water in het stedelijk gebied 

beperkt is. Bij verdeling van 

schaarse middelen worden 

werken, wonen en verkeer vaak 

geprioriteerd boven water. 

Gemeenten worden daarin niet 

gecorrigeerd door de provincies. De doorwerking van het  waterbelang in het 

dominante bestemmingsplan is dan ook niet indrukwekkend  (RBB, 2001). Afhankelijk 

van de interpretatie van de vraagstelling in de survey is 50-60% van mening dat de 

bestuurlijke wil om middelen te genereren onvoldoende aanwezig is.   

- Niet bij alle onderwerpen wordt geld en kennis gelijkelijk als probleemgebieden 

aangemerkt. Bij het onderwerp grondwaterbeschermingsgebieden en 

drinkwaterkwaliteit ontbreekt het vooral aan uitvoeringsgerichte, ‘ondersteunende’ 

instrumenten, bijvoorbeeld een leidraad voor de gemeente voor vergunningverlening 

of kader voor interpretatie van middelvoorschriften (Hick en Van Es, 1997). Bij het 

onderwerp grondwateroverlast- en onderlast speelt naast geld ook het ontbreken van 

een heldere grondslag tot handelen, de bevoegdhedenverdeling, een hoofdrol. Op dit 

punt is een advies van de CIW  (februari 2004) aan de regering uitgebracht.     

Conclusie 4: Er worden in aanzienlijke mate 

horizontale afstemmingsknelpunten gesignaleerd. 

Bij het optreden van deze knelpunten blijken 

echter vaak rolopvattingen van actoren dominant 

te zijn. Deze worden in stand gehouden en 

versterkt doordat in drie stromen wordt gewerkt: 

milieu, ruimte en water. Verder zijn er 

zwaarwegende knelpunten aangetroffen waar het 

de kennis en financiële hulpbronnen aangaat. 

Gebrek aan kennis speelt zowel in de waterketen 

als in het watersysteem een rol. Tenslotte mist het 

toetsingsbeleid van de provincie scherpte als 

gevolg van provinciale rolopvattingen over 

toetsen, soms mede onder invloed van de 

heersende bestuurscultuur tussen provincies, 

waterschappen en gemeenten.  
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3 Recente vernieuwingen en verbeteropties 
 

3.1 Overzicht 
 

Geconstateerd is dat veel van de gesignaleerde afstemmingproblemen in het planstelsel 

ogenschijnlijk de horizontale interactie betreffen. Knelpunten kunnen vaak herleid worden tot  

combinaties van rolopvattingen en tekortschietende hulpbronnen. Op de achtergrond speelt 

het driesporen landschap (het ruimtelijke spoor, het milieuspoor en het waterspoor) een 

belangrijke fragmenterende rol. Dit beïnvloedt tevens de rolopvattingen van spelers. In dit 

hoofdstuk wordt bezien in hoeverre recente wijzigingen het functioneren van het planstelsel 

verbeterd hebben.  

 

In de aanvangsfase van het project zijn de diverse voor het stedelijk gebied relevante 

planfiguren en instrumenten in kaart gebracht. Het planstelsel is analytisch ‘geknipt’: 

onderscheiden worden ‘oudere’ elementen en ‘nieuwe’ elementen.  

Tabel 1 geeft het overzicht en is geordend naar de mate waarin respondenten de vernieuwing 

als een potentiële verbetering ervaren (van relatief positief naar relatief minder positief). Om 

te kunnen vergelijken  tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ is in de eerste plaats  het oordeel van de 

respondenten gevraagd over de relatieve verbetering (de potentie) van de nieuwe planfiguren 

en instrumenten, ongeacht eventuele invoerings- en uitvoeringsproblemen (kolom 2 in tabel 

1). In de tweede plaats is gevraagd naar een oordeel over de kwaliteit van de uitvoering 

(kolom 3 in tabel 1).  

 
Tabel 1: Oordelen over de mate van verbetering van aansturing van wateronderwerpen in het stedelijk 

gebied door de introductie van nieuwe planfiguren en instrumenten en oordelen de kwaliteit van de 

uitvoering.  

Kwaliteit uitvoering Oordeel 

 

Planfiguur/instrument 

Potentiële 

verbetering 

% positief* % neutraal % negatief** 

Watertoets 75 34 20 

Waterparagraaf in bestemmingsplan 71 48 15 

Stedelijk waterplan 69 34 9 

Opstellen ‘waterkansenkaart’ 61 49 19 

Verplicht overleg waterschap gemeente (WRO)  59 54 12 

Deelstroomgebiedsvisie 56 42 27 

Nationaal Bestuursakkoord Water 53 62 21 

Opstellen/berekenen wateropgave 50 50 28 

Wateradvies (van waterschap) 49 61 15 

Optimalisatiestudie voor het Afvalwatersysteem (OAS) 47 56 14 

Afsluiten lokale/regionale bestuursakkoorden 46 70 15 

Afvalwaterakkoord 43 70 13 
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*) % antwoorden in de categorieën ‘in grote mate’ en ‘in zeer grote mate’ op de vraag naar de potentiële 

verbetering van de aansturing van wateronderwerpen in het stedelijk gebied, onafhankelijk van 

aanloopproblemen en uitvoeringsproblemen op een vijfpuntschaal (in zeer geringe mate – in zeer grote 

mate) . 

**) % antwoorden in de categorieën ‘slecht’, ‘zeer slecht’ op de vraag naar de kwaliteit van de uitvoering op 

een vijfpuntschaal (zeer slecht – zeer goed). 

 
In tabel 1 zijn een aantal vernieuwingen afzonderlijk vermeld die in de praktijk sterk verweven 

zijn. Dit betreft de watertoets waarvan, in de context van de WRO 

bestemmingsplanprocedure, ook het verplicht overleg tussen waterschap en gemeenten, het 

wateradvies van het waterschap en de waterparagraaf in het bestemmingsplan deel  

uitmaken. Opvallend is dat de experts de voorgelegde aspecten van de watertoets 

uiteenlopend waarderen, dit betreft niet enkel de verbeterpotentie in de tweede kolom van de 

tabel maar ook de kwaliteit van de uitvoering in de derde kolom.  

 

Om de globale beoordeling nader in te kleuren wordt in de volgende paragraaf ingegaan op 

vrijwel alle in tabel 1 beoordeelde vernieuwende planfiguren en instrumenten. In principe 

wordt daarbij dezelfde volgorde aangehouden, zij het dat nu de watertoets en afzonderlijke 

aspecten daarvan in één deelparagraaf zullen worden meegenomen.    

  

 
3.2 Watertoets 
 

De watertoets is het instrument dat de onbevredigende doorwerking van waterbelangen in het 

ruimtelijk ordeningsspoor moet repareren. De reikwijdte van de toetst is ruim, omvat de 

locatiekeuze, de inrichting van het stedelijk gebied en de herinrichting van stedelijk gebied. 

De watertoets is daarmee van toepassing op een hele reeks van plannen. Ruim 75% van de 

respondenten is positief over de potentiële verbetering, maar over de kwaliteit van de 

uitvoering is een meerderheid van de respondenten niet positief en bijna 20% zelfs negatief. 

 

Uit de survey blijkt verder: 

- Ruim 73% van de respondenten vindt de planologische reikwijdte van de watertoets 

voldoende ruim en kaderstellend voor de inrichting van stedelijk gebied, ruim 15% 

vindt dit niet. 

 

Uit de literatuur blijkt: 

- Voor een goede en actuele toepassing van de  watertoets zullen provincies de 

actualisatie van bestemmingsplannen moeten afdwingen (Hall, 2001). 

- De watertoets kent nog wat aanloopproblemen en de bestuurlijke handreiking heeft 

nog niet in alle gevallen tot een adequate en eenvormige toepassing van het 

instrument geleid (ministerie V&W, 2003).  
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- Het vroegtijdig verstrekken van informatie en doelstellingen vanuit het waterbeheer 

komt niet echt van de grond.  

- De beoogde interactie tussen het r.o. planproces en de 

waterbeheerders komt beperkt van de grond.  

- Toepassing in bestemmingsplannen en trace/mer 

procedures ligt het best op schema. 

- Het op tijd aanleveren van informatie en essentiële 

producten zoals het wateradvies en de waterparagraaf 

bepalen of planbeoordelaars eventueel toestemming 

kunnen onthouden verloopt problematisch (V&W 2003).  

- In het algemeen dient de inbreng van wateraspecten bij 

de locatiekeuze verder verduidelijkt te worden, zeker 

waar het gaat om informele ontwikkelplannen in stedelijke gebieden. Bij uitbreidingen 

dreigt de watertoets toch weer te laat aan te grijpen. (V&W, 2003).    

 

Na de algemene beoordeling van de watertoets te hebben samengevat wordt nu, in afwijking 

van de volgorde in tabel 1, achtereenvolgens in subparagrafen ingegaan op het verplichte 

overleg van waterschap en gemeente (WRO), hert wateradvies van het waterschap en de 

waterparagraaf in het bestemmingsplan.   

 

3.2.1 Verplicht overleg waterschap en gemeente (WRO)  
 

59% van de respondenten is positief over de potentiële 

verbetering, maar over de kwaliteit van de uitvoering is bijna 2/3 

van de respondenten niet positief en bijna 11,5% is zelfs 

negatief. 

 

Uit de literatuur blijkt: 

- Het vroegtijdig verstrekken van informatie en 

doelstellingen vanuit het waterbeheer komt niet echt 

van de grond.  De watertoets wordt vaak geassocieerd 

met het artikel 10 Bro overleg (Van Hall, 2001).  

 
 
 
3.2.2  Wateradvies van het waterschap 
 

49,2% van de respondenten is positief over de potentiële verbetering van het wateradvies van 

het waterschap, dit uiteraard in het kader van de waterparagraaf in het bestemmingsplan en 

Conclusie 5: 
Een fors deel van de 

respondenten vindt de 

watertoets een flinke 

verbetering. Men is enigermate 

kritisch over de uitvoering. Uit 

de literatuur blijkt dat er 

aanloopproblemen zijn en er  

treden praktische en logistieke  

problemen op bij het aan-

leveren van waterinformatie. 

Conclusie 5a: 
Een ruime meerderheid van de 

respondenten vindt het verplichte 
overleg een flinke verbetering. 

Men is kritisch over de uitvoering. 

Hoewel vaak geassocieerd met de 

artikel  10 Bro procedures, is de 

uitvoering van de watertoets nog 

geen vanzelfsprekendheid. 

Aandacht voor invoering- en 

uitvoering blijven nodig anders  

zou afbreuk kunnen doen aan de 

efficiëntie van het planstelsel. 
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de watertoets,  maar over de kwaliteit van de uitvoering is bijna 3/4 van de respondenten niet 

positief en bijna 11,5% is zelfs negatief. 

 

Uit de survey blijkt verder: 

- Het wateradvies wordt door ruim 40% van de respondenten als een solide basis voor 

de waterparagraaf in het bestemmingsplan beschouwd, ruim 22% ziet dat negatiever. 

De gemeenten zien dit het minst positief (gem. 2,7)10, gevolgd door de provincies 

(gem. 3,3) en de waterschappen (gem. 3,8) die wel 

gecharmeerd blijken van het eigen product.    

 

Uit de literatuur blijkt: 

- Dat er bij een plangebied sprake kan zijn van 

verschillende waterbeheerders (regionaal, 

grondwaterbeheerder en Rijkswaterbeheerder).  Als 

meerdere waterbeheerders belang hebben bij de 

watertoets dan zullen zij gezamenlijk voor een tijdig en 

eenduidig wateradvies moeten zorgen (2001). 

- Het op tijd aanleveren van informatie in het kader van de 

watertoets blijkt een knelpunt (V&W 2003).  

- Het noodzakelijke maatwerk en de noodzakelijke 

detailkennis van het betreffende gebied en de 

waterstaatkundige situatie laat te wensen over (V&W, 2003). 

 

3.2.3 Waterparagraaf in het bestemmingsplan 
 

Ruim 70% van de respondenten is positief over de potentiële verbetering in het planstelsel 

door de introductie van de inmiddels verplichte waterparagraaf in het bestemmingsplan, maar 

over de kwaliteit van de uitvoering is een ruime meerderheid van de respondenten niet 

positief en bijna 15% is zelfs negatief. 

 

Uit de literatuur blijkt: 

- Gemeenten die in samenspraak met de waterbeheerder een stedelijk waterplan 

hebben opgesteld, hebben in het algemeen minder moeite met de toepassing van de 

watertoets en het opstellen van een waterparagraaf in het bestemmingsplan (Royal 

Haskoning, 2003:22). 

                                                           
10 Een gemiddelde op een schaal van 1 tot 5,  het ‘neutrale’ gemiddelde antwoord is 3.0. 

Conclusie 5b: 
Een ruime meerderheid van 

de respondenten vindt het 

wateradvies van het 

waterschap een flinke 

verbetering. Men is kritisch 

over de uitvoering. De 

uitvoering van de watertoets is 

nog geen 

vanzelfsprekendheid. Ook na 

juridische verankering van de 

watertoets (1 november 2003) 

in de BRO blijft aandacht voor 

invoering- en uitvoering  

nodig.  
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- Het vroegtijdig verstrekken van informatie en 

doelstellingen vanuit het waterbeheer komt niet echt 

van de grond, de watertoets wordt vaak 

geassocieerd met artikel 10 Bro overleg en met de 

waterparagraaf (Van Hall, 2000). 

- Planbeoordelaars ervaren onvoldoende grondslag 

voor het onthouden van toestemming als enkele 

voor het watertoetsproces essentiële producten als 

een wateradvies en een waterparagraaf ontbreken 

(V&W 2003). 

- Provincies kunnen de verticale doorwerking van het 

provinciale waterhuishoudingsplan verbeteren als zij  

aan gemeenten de verplichting opleggen te 

actualiseren om zo snel invulling te geven aan de 

waterparagraaf in het bestemmingsplan (Riza 

2002). 

 

 

3.3 Stedelijk waterplan 
 

Het stedelijke waterplan komt voort uit onvrede over de gebrekkige doorwerking van 

waterdoelen en afstemming met andere beleidsterreinen in de doorwerkingsdriehoek 

provincie-gemeente-waterschap. 

Ruim 69% van de respondenten is positief over de potentiële verbetering, maar over de 

kwaliteit van de uitvoering is een ruime meerderheid van de respondenten niet positief en 

bijna 15% is zelfs negatief. 

 

Uit de survey blijkt verder: 

- 80% van de respondenten vindt dat stedelijke waterplannen erg divers zijn wat betreft 

thema’s en inhoud, zij vinden echter niet dat standaardisatie van procedures en 

inhoudelijke thema’s gewenst is. 

- Men neigt ook licht naar een voorkeur voor het bestendigen van het informele 

karakter van het stedelijk waterplan, anderzijds schat men ook in dat een wettelijke 

regeling de samenwerking tussen waterschap en gemeente niet zal benadelen.  

- De bijdrage van dit informele planfiguur aan kwantitatief waterbeheer wordt iets hoger 

ingeschat  dan aan kwaliteitsaspecten van waterbeheer in het stedelijk gebied. Ten 

aanzien van de kwalitatieve aspecten van waterbeheer zijn de negatieve en positieve 

oordelen in evenwicht zijn. De geleding gemeenten scoort hier het meest positief, de 

geleding waterschappen het meest negatief.  

Conclusie 5c: 
Een fors deel van de 

respondenten vindt de 

waterparagraaf een 

veelbelovende verbetering. Maar 

men is kritisch over de uitvoering. 

Zwakke punten: De 

waterparagraaf komt meer tot zijn 

recht als (a) voorafgaand een 

stedelijk waterplan is opgesteld of 

(b) voorafgaand adequate 

informatie door de 

waterbeheerders is verstrekt. De 

uitvoering zou veel beter kunnen 

als provinciale planbeoordelaars 

dit instrument zwaarder zouden 

aanzetten, zowel wat betreft 

doorwerking van het WHP als wat 

betreft toetsing van het 

bestemmingsplan door de 

provincie. 
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- Gemeenten vinden dat het stedelijk waterplan ook strategische aspecten moet 

bevatten (gem. 3.3), de overigen prefereren een overwegend operationeel karakter, 

de provincies zijn het meest uitgesproken hierin (gem. 2.2).  

- Volgens de respondenten moet het stedelijk waterplan vooral gevoed worden vanuit 

het waterbeheersplan van het waterschap, het gemeentelijk rioleringsplan, vanuit de 

opgestelde ‘wateropgave’, vanuit de watersysteemvisie van het waterschap en vanuit 

de waterkansenkaart/functiegeschiktheidskaart. 

- Een ruime meerderheid vindt de afstemming met de provincie beperkt, maar tilt daar 

gezien het vorige item niet zo zwaar aan.     

- Een krappe 80% is het er mee eens dat het stedelijk waterplan er voor zorgt dat het 

gemeentelijk waterbeheer opgevat als ‘riolering’ wordt verbreed met ruimtelijke 

ordening en stadsontwikkeling. 

- Een krappe meerderheid van de respondenten onderkent de noodzaak tot uitbreiding 

van de samenwerking met drinkwaterbedrijven in het kader van het stedelijk 

waterplan. 

- Integratie van het stedelijk waterplan met bestemmingsplan en gemeentelijk 

milieuplan in gemeentelijk omgevingsplan wordt door 53% als een goede keuze voor 

de toekomst beschouwd, 26 % vindt dit geen goede keuze.  

 

Uit de literatuur blijkt: 

- De verspreiding van stedelijke waterplannen is geringer dan in de 4e nota 

Waterhuishouding beoogd.  

- Sommige stedelijke waterplannen plannen beperken zich tot enkele knelpunten waar 

andere plannen proberen zoveel mogelijk facetten van het stedelijk waterbeheer te 

behandelen. 

- Stedelijke waterplannen verschillen sterk naar behandelde thema’s, de betrokken 

partijen, de gebiedsindeling, de opzet en mate van detail. 

- Het watersysteem en de waterketen worden maar zeer beperkt geanalyseerd. De 

beschikbare informatie over waterstromen en waterkwaliteit in het stedelijk gebied is 

beperkt. Veelal wordt uitgegaan van de algemene bekende bronnen van problemen 

in de stedelijke leefomgeving.  

- Door de gebrekkige basiskennis kunnen aandachtspunten slechts moeizaam worden 

benoemd en geprioriteerd (Riza/Stowa 2001; UvW/Riza, 2001).  

- Drinkwater wordt slechts in een beperkt aantal plannen meegenomen, overleg met 

drinkwaterbedrijven is zeer beperkt, aan grondwater wordt eveneens nauwelijks 

aandacht besteed. De diversiteit van thema’s omvat veiligheid, waterkwaliteit, 

waterbodemkwaliteit, oppervlaktewater, regenwater, drinkwater, afvalwater, 

waterketen, waterrecreatie, grondwater, belevingswater van water, waterberging, 

baggerbeleid, flexibel peilbeheer, natuurwaarde, oeverinrichting, herpoldering 

duurzaam bouwen en stedelijke ontwikkelingsmogelijkheden. 
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- De verwachte effecten van maatregelen op de lokale of regionaal waterhuishouding 

worden veelal niet duidelijk gemaakt. Wel leidt het waterplan ertoe dat het stedelijke 

waterbeheer flink wordt verbreed (Nelen en Schuurmans, 2001).  

- Velen zien het waterplan vooral als een instrument om voornemens uit andere 

plannen  te bekrachtigen en nader af te stemmen, waarbij ook enige aandacht voor 

uitvoering en financiering aanwezig is, overdragen van bevoegdheden blijft een 

gevoelig punt (Nelen en Schuurmans, 2001). 

- Er wordt teveel gewerkt vanuit de wettelijke taken 

en beleidskaders van de nationale overheid en te 

weinig vanuit de analyse van de lokale 

waterkwaliteit- en waterkwantiteitsvraagstukken.  

- De effectiviteit van waterplannen wordt vaak 

afgemeten aan de mate waarin voorgenomen 

maatregelenprogramma wordt uitgevoerd dan 

door de mate waarin de doelen bereikt worden. 

- Een integratie van R.O., milieu en waterplannen, 

bijvoorbeeld in de vorm van een gemeentelijk 

omgevingsplan wordt door de ruime meerderheid 

van de respondenten niet nagestreefd in een 

onderzoek uit 2001 (Nelen en Schuurman, 2001). 

Overigens bleek in dit onderzoek in 2004 dit 

beeld te zijn veranderd, een meerderheid van de 

respondenten in dit 2004 onderzoek zag dit nu 

wel als een goede keuze voor de toekomst. 

 

 

3.4 Waterkansenkaart 
 

De waterkansenkaart kan besluitvormers vroegtijdig inzicht bieden in de geschiktheid van 

locaties voor bijvoorbeeld uitbreidingsplannen. In de praktijk blijken regionale en 

bovenregionale waterkansenkaarten voor te komen. 61% van de respondenten is positief 

over de potentiële verbetering, maar over de kwaliteit van de uitvoering is bijna 2/3 van de 

respondenten niet positief en bijna 19% is daarover zelfs negatief. 

 

Uit de survey blijkt verder: 

- Liefst 80% van de respondenten acht dit een adequaat instrument om 

locatiekeuzebeslissingen in stedelijke uitbreidingsplannen te beïnvloeden, slechts 

12% denkt hier negatief over.  

- Uit de literatuur blijkt dat er nog wel eens verschillend invulling aan 

waterkansenkaarten wordt gegeven. De respondenten spreken duidelijk taal op dit 

Conclusie 6: 
Een fors deel van de respondenten 

vindt het stedelijk waterplan een 

flinke verbetering. Een verbetering die 

ook nog eens goed uitgevoerd wordt. 

Zwakke punten: De plannen zijn  erg 

divers wat betreft vorm en inhoud, zijn 

onvoldoende gebaseerd  op inzicht in 

het watersysteem, op inzicht in de 

waterketen en op inzicht in de 

interactie tussen beide. De plannen 

leunen te zeer op nationale 

beleidskaders. Drinkwaterbedrijven 

zijn lang niet altijd betrokken. Een 

handreiking van de UvW en VNG is 

onderweg en kan mogelijk tot 

verbetering leiden vanaf 2004. Echter 

participatie van drinkwaterbedrijven 

wordt in de handreiking niet 

gepropageerd . 
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punt: liefst 68,6% vindt dat de waterkansenkaart de functiegeschiktheid van locaties 

moet aangeven, slechts 11,8 % zien een meer visionair karakter wel zitten 

 

Uit de literatuur blijkt: 

- De opmerkelijke conclusie dat ruimtelijke ordenaars niet of nauwelijks worden 

betrokken bij het maken van waterkansenkaarten.  

- Dat een grote variëteit aan waterkansenkaarten 

voorkomt: Een inventarisatie en classificatie heeft 

een typologie naar kenmerkende combinaties van 

kaartbeelden opgeleverd (Van Dijk, 2001):  

1. functiegeschikheidskaart voor stedelijke 

bebouwing; 

2. meerdere functiegeschiktheidskaarten, 

waaronder voor water (berging); 

3. functiegeschikteheidskaarten, een streefbeeld 

voor wateren soms een integrale kaart; 

4. waterstructuurvisies (zonder 

functiegeschiktheidskaarten); 

5. waterbergingskansenkaarten.     

Vooral de typen 3 en 4 bevatten streefbeelden en 

ideaalbeelden en hebben daarom een visionair 

karakter. Functiegeschiktheidskaarten zijn 

operationeel van karakter, en daardoor wellicht het 

best geschikt om locatiekeuzen in een vroeg stadium aan te sturen.  

 

 

3.5 (Deel)stroomgebiedsvisie 
 

In de deelstroomgebiedsvisie wordt vastgelegd waar ruimte voor water mogelijk is, gezien 

andere belangen zoals recreatie, woningbouw, natuurbeheer en landbouw. In de provinciale 

deelstroomgebiedsvisie worden de ruimtelijke claims gewogen11. 

Ruim 55% van de respondenten is positief over de potentiële verbetering, maar over de 

kwaliteit van de uitvoering is ruim 2/3 van de respondenten niet positief en 27,1% is zelfs 

negatief. 

                                                           
11 Feitelijk worden wel de ruimtelijke claims in aantallen ha’s genoemd in deze visies, maar 
wordt nog niet aangegeven waar deze precies worden gerealiseerd. In deze betekenis is er in 
de (deel)stroomgebiedsvisies nog geen sprake van integrale weging zoals deze in het 
streekplan plaatsvindt.  

Conclusie 7: 
Een flink deel van de respondenten 

vindt  de waterkansenkaart een 

flinke verbetering, die heel matig 

wordt toegepast. Men acht  het een 

adequaat instrument om de 

functiegeschiktheid van locaties 

aan te geven, maar er bestaat 

verschil van mening over de 

verschijningsvorm van en 

waterkansenkaart en de rol die 

ruimtelijke ordenaars zouden 

moeten spelen bij de 

totstandkoming ervan. Een grote 

meerderheid prefereert een 

waterkansenkaart die operationeel 

de functiegeschiktheid aangeeft en 

geen visionair karakter heeft. 
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Uit de survey blijkt verder: 

- Ruim 42 % van de respondenten acht de 

provinciale (deel)stroomgebiedsvisie een 

concreet en adequaat instrument om in een 

vroegtijdig stadium locatiebeslissingen in 

stedelijke uitbreidingsplannen te beïnvloeden, 

ruim 34% vindt dit niet het geval. 

 

Uit de literatuur blijkt: 

- Dat stroomgebiedsvisies vaak inhoudelijk te 

abstract zijn om houvast te bieden voor 

ruimtelijke consequenties, ruimtelijke vertaling 

moet nog plaatsvinden. Die vertaling zou 

eigenlijk al in de stroomgebiedsvisies moeten 

plaatsvinden.  

- Streek en omgevingsplannen hebben vaak een planhorizon van ongeveer 10 jaar, 

deelstroomgebiedsvisies hebben vaak een planhorizon van 25 jaar, dat maakt het 

trekken korte termijn conclusies op basis van een deelstroomgebiedsvisie lastig.  

- De samenwerking tussen provincie, gemeenten en waterschappen lijkt te verbeteren 

mede onder invloed van het opstellen van deelstroomgebiedsvisies (Royal 

Haskoning, 2003). Dit verbaast niet aangezien volgens het nationaal bestuursakkoord 

water de deelstroomgebiedsvisie wordt vastgesteld door de provincie nadat deze is 

opgesteld in overeenstemming tussen de provincies, gemeenten en waterschappen 

en in afstemming met de regionale directies van Rijkswaterstaat, VROM en LNV.      

 

 

3.6 Nationaal Bestuursakkoord Water / regionale wateropgave 
 

Het type oplossing dat hier voor wordt voorgestaan is het maken van afspraken over de 

landelijke projectstructuur, met het oog de ruimte voor water en de beleving van water sterker 

in het ruimtelijke ordeningsspoor te brengen. Overigens geldt hier dat de directe doorwerking 

van deze activiteiten naar het stedelijk gebied zeer beperkt is.      

 

Het gaat vooral om het maken van afspraken over de ruimtelijke aspecten, ruimtelijke claims 

en ruimtelijke afweging (UvW, 2002). Het beoogde traject loop van normering (door 

waterschap), het opstellen van de wateropgave (het ‘hydrologische’ verlanglijstje, opgesteld 

door het waterschap/waterschappen in overleg met o.m. de provincie) met als input de 

waterkansenkaart, de functiegeschiktheidskaart en de watersysteemvisie (opgesteld door het 

waterschap), het opstellen van deelstroomgebiedsvisies en vervolgens omgevingsplannen 

Conclusie 8: 
Een krappe meerderheid van de 

respondenten vindt de (deel) 
stroomgebiedsvisie een flinke 

verbetering. Men is zeer kritisch over de 

uitvoering. De stroomgebiedsvisies lijken 

inhoudelijk nog te abstract, te weinig 

ruimtelijk vertaald en de planhorizon lijkt te 

lang voor het trekken van kort -termijn 

conclusies. Er is onvoldoende gefaseerd. 

Vanuit gemeenten wordt vaak de 

opmerking gemaakt dat 

stroomgebiedsvisies te zeer in overleg 

tussen provincies en waterschappen zijn 

bepaald en gemeenten te weinig zijn 

betrokken. Overigens is het belang van 

(deel)stroomgebiedsvisies voor het 

waterbeheer in het stedelijk gebied 

beperkt.   
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(beide door de provincie), welke weer moeten doorwerken in waterbeheersplannen (van het 

waterschap) en bestemmingsplannen (van de gemeente).  

 

Nadere details kunnen in regionale bestuursakkoorden worden geregeld. Op basis van  

signalering van afstemmingsproblemen in het stedelijk gebied is bepaald dat  gemeenten en 

waterschappen voor juli 2006 gemeentelijke waterplannen opstellen, voor zover dit uit 

oogpunt van tenminste wateroverlastproblematiek als nodig wordt beschouwd. Deel hiervan 

kunnen ook de basisinspanning riolering, optimalisering van de waterketen en 

grondwaterproblematiek zijn).  

Ongeveer 50% van de respondenten is positief over de 

potentiële verbetering van deze instrumenten, maar over de 

kwaliteit van de uitvoering is ongeveer 80% niet positief en 

ongeveer 25% zelfs negatief. 

 

Uit de survey blijkt: 

- Ruim 53% van de respondenten is positief over de 

potentiële verbetering, van het nationaal 

bestuursakkoord, 50 % is positief over de 

wateropgave maar over de kwaliteit van de 

uitvoering is ongeveer 80% van de respondenten 

niet positief ongeveer 25% is zelfs negatief.  

 

 

3.7 Optimalisatiestudie Afvalwatersysteem (OAS) en 
Afvalwaterakkoord 

 

Met de ‘Optimalisatiestudie voor het Afvalwatersysteem’ (OAS) wordt een analyse van het 

afvalwatersysteem in relatie tot de afvalwaterketen beoogd, met het oog op het genereren 

van voorstellen om de afvalwaterketen te optimaliseren. Deze thematiek is onder andere 

verbonden aan het afkoppelen van regenwater van de vuilwaterriolering en het verminderen 

van overstortingen. Dit betreft een analyse-instrument. Daarnaast is het Afvalwaterakkoord 

gericht op het maken van afspraken over het besluiten over- en daadwerkelijke realiseren van 

ketenverbeteringen. Het afvalwaterakkoord beoogt een betere afstemming tussen 

watersysteemdoelen en waterketenambities. Volgens de Handreiking afvalwaterakkoord 

moeten afspraken worden gemaakt over de bergingscapaciteit en transportcapaciteit. Beoogd 

wordt de afstemming tussen riolering en zuivering te verbeteren. Afspraken uit het 

afvalwaterakkoord kunnen vertaald worden naar aansluit- en overstortvergunning. Ruim 

minder dan de helft van de respondenten is positief over de potentiële verbetering van deze 

instrumenten, maar over de kwaliteit van de uitvoering is ongeveer ¾ niet positief en 

Conclusie 9: 
Een krappe meerderheid van de 

respondenten vindt het nationale 
bestuursakkoord een flinke 

verbetering. Men is zeer kritisch 

over de uitvoering. Hetzelfde beeld 

bestaat inzake de regionale 
wateropgave. De negatieve 

opvatting over de uitvoering wordt 

waarschijnlijk mede bepaald door de 

relatieve nieuwheid en door de 

inschatting dat uitvoering spaak 

loopt door gebrek aan financiële 

middelen.  De directe betekenis voor 

het stedelijk gebied is beperkt. 
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ongeveer 13% is zelfs negatief. Nu betreft dit een relatief recente vernieuwing, dus kan de 

situatie nog verbeteren. 

 

Uit de survey blijkt over OAS en afkoppeling verder: 

- Driekwart van de respondenten vindt de OAS een adequaat instrument om mogelijke 

afvalwaterketenverbeteringen/afkoppelmogelijkheden in kaart te brengen, 10 % is 

daar negatief over.  

- Bij het onderwerp ‘afkoppelen’ wordt de kennis als een belangrijk verbeterpunt 

gezien. In dat kader is het niet verbazend dat bijna 50% van de respondenten vindt 

dat het instrument niet voldoende wordt ingezet, 24% vindt van wel.  

- Circa 40% van de respondenten vindt dat de OAS voldoende in actie wordt omgezet, 

circa 20% vindt van niet. Toch een indicatie dat de conversie van kennis naar actie 

niet altijd goed loopt.    

 

Uit de survey blijkt over OAS en reductie van overstortingen: 

- 80% van de respondenten vindt de OAS een 

adequaat instrument om mogelijke 

afvalwaterketenverbeteringen/reductiemogelijkheden 

overstorten in kaart te brengen, 5,7 % is daar negatief 

over.  

- Ook bij het onderwerp ‘reductie overstortingen’ zal 

blijken dat de kennis van het watersysteem als een 

belangrijk verbeterpunt wordt gezien. In dat kader is 

het niet verbazend dat bijna 38,2% van de 

respondenten vindt dat het instrument niet voldoende 

wordt ingezet, 35,7% vindt van wel (een gematigder 

beeld dan bij ‘afkoppelen’).  

- Circa 34% van de respondenten vindt dat de OAS voldoende in actie wordt omgezet, 

circa 22% vindt van niet. Toch een milde indicatie dat de conversie van kennis naar 

actie niet altijd goed loopt.    

 

Uit de survey blijkt verder over het Afvalwaterakkoord: 

Circa de helft van de respondenten vindt dat het afvalwaterakkoord vaker moet worden 

toegepast om tot afkoppeling te komen, 16% steunt deze opvatting niet. De helft van de 

respondenten vindt dat het afvalwaterakkoord vaker moet worden om de riooloverstortingen 

te reduceren, 22,5 % vindt van niet. 

 

Uit de literatuur blijkt over het Afvalwaterakkoord: 

- Inzameling en zuivering gebeurt niet tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten 

en is dus niet efficiënt. Milieuprestaties zijn vaak onvoldoende door overstorten. 

Conclusie 10: 
Een ruime minderheid van de 

respondenten vindt de  OAS en 

het afvalwaterakkoord een flinke 

verbetering. Men is zeer kritisch 

over de uitvoering. Waarschijnlijk 

wordt dit mede ingegeven door de 

onduidelijkheden over de 

mogelijkheden en reikwijdte van 

deze zeer recente instrumenten. 

Eveneens is er  onzekerheid over 

het eventueeel vrijblijvende of 

verplichtende karakter van deze 

instrumenten. 
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- Subsidiemiddelen voor afkoppelen in bestaand gebied van het waterschap worden 

structureel onderbenut.  

 

 

3.8 Integrale omgevingsplannen 
 

De fundamenten van planning staan ter discussie waar het de horizontale integratie van 

ruimtelijke ordening en water, milieu, verkeer en vervoer betreft. Uiteindelijk is er weinig 

oppositie tegen de gedachte dat water in de stad uiteindelijk een issue is waar het 

gemeentebestuur en de gemeentepolitiek het primaat in zouden moeten hebben. Uit veel, en 

ook uit dit, onderzoek blijkt dat de horizontale afstemming tussen plannen een verbeterpunt 

vormt, zowel op provinciaal niveau alsook op gemeentelijk niveau. 

 

Op gemeentelijk niveau is eerder geconstateerd dat de doorwerking van het gemeentelijk 

milieubeleidsplan beperkt is, evenals de interne integratie van het milieubeleid. Verder vindt  

geen tot onvoldoende verticale afstemming met provinciale plannen plaats. Ook is in eerder 

onderzoek geconstateerd dat de horizontale afstemming tussen provinciale 

milieubeleidsplannen nog niet optimaal functioneerde (ECWM, 2001). Onder meer de MDW 

werkgroep ‘Harmonisatie planprocedures’ uit 2000 genereert suggesties om te komen tot een 

andere inhoudelijke of procedurele integratie. Het gaat hier in eerste instantie om de vier 

provinciale plannen voor de fysieke leefomgeving (waterhuishoudingplan, milieuplan, 

streekplan en verkeer en vervoersplan). Eén van de suggesties betreft het bieden van de 

wettelijke mogelijkheid om de planvaststellende overheid de mogelijkheid te bieden om de 

provinciale plannen in één provinciaal plan te integreren en de daartoe de eerdere genoemde 

‘haasje over afstemming’ te schrappen. Het kabinet heeft dit overgenomen en er is een 

wetsvoorstel in voorbereiding  dat dit mogelijk maakt (TK, 2000-2001, 24036, nr. 181).  

 

Dit vormt voldoende reden om in paragraaf 3.8.1 aandacht te besteden aan denkbeelden 

over het Provinciale Omgevingsplan en de ervaringen die daarmee tot nut toe zijn opgedaan.  

In paragraaf 3.8.2 wordt ingegaan op de horizontale afstemming op gemeentelijk niveau en 

de mogelijkheden die een Gemeentelijk Omgevingsplan eventueel biedt.        

 

3.8.1 Provinciale omgevingsplannen 
 

Verschillende provincies hebben inmiddels een Provinciaal Omgevingsplan (POP) opgesteld. 

Aangezien Provinciale Omgevingsplannen mede zijn aangevangen uit onvrede over hoe het 

‘Haasje-over’ mechanisme functioneerde, alsmede tal van andere afstemmingsmechanismen 

die provincies inzetten om het beoogde effect te verkrijgen wordt in deze paragraaf  aandacht 

besteed  aan de ervaringen met de Provinciale Omgevingsplannen.   
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Uit de survey blijkt: 

- De verwachting over de bijdrage van het provinciale omgevingsplan aan het 

waterkwaliteitsbeheer en waterkwantiteitsbeheer in het stedelijk gebied is in beperkte  

mate positief, circa 35 % van de respondenten verwacht een grote of zeer grote 

bijdrage. 

- De beperkte verwachting ten aanzien van het provinciale omgevingsplan valt te 

begrijpen als men het antwoord van respondenten op de vraag waaruit het stedelijk 

waterplan gevoed moet worden in ogenschouw neemt (zie §3.4), provinciale plannen 

spelen daarbij nauwelijks een rol, de doorwerking van het provinciale omgevingsplan 

dient zich te voltrekken via gemeentelijke plannen. Anderzijds dient in de weging 

betrokken te worden dat 67% van mening is dat gemeenten sterker bij Provinciale 

Omgevingsplannen betrokken zijn dan bij Provinciale Waterhuishoudingsplannen en 

bij daarop volgende uitvoeringsplannen, slechts 16% van de respondenten meent dat 

het tegendeel het geval is.  

- Uit de literatuur kwam naar voren dat gemeenten zeer weinig bij de provinciale 

Waterhuishoudingsplannen betrokken zijn. Van de respondenten meent 42% dat de 

gemeente het Provinciale Omgevingsplan daadwerkelijk gebruikt bij het eigen beleid, 

16% meent dat dit niet het geval is.  

 

Uit de literatuur blijkt: 

- Het provinciale omgevingsplan is een optie om de pluriformiteit en complexiteit te 

reduceren en de dominantie van het streekplan aan te pakken (Bosma en Landman, 

2001).  

- Een aantal provincies hebben al ervaring met een integraal omgevingsplan, motief was 

vooral de gedachte aan overzichtelijker en consistenter beleid. Dit zou draagvlak en 

communicatie met maatschappelijke organisaties, bedrijven en individuele burgers 

verbeteren. Provincies die hier van afzien vrezen een onuitvoerbaar plan te krijgen als de 

vier plannen geïntegreerd worden (ECWM, 2003).  

- Inhoudelijk verkeren de vier omgevingsplannen nog in een ontwikkelingsstadium, zij 

leunen sterk op de thematische indeling uit de ruimtelijke ordening, concepten als 

‘duurzaamheid’ of ‘omgevingskwaliteit’ worden niet of niet consequent gebruikt, de 

centrale milieuthema’s zoals klimaat, verzuring, vermesting, verspreiding verontreiniging, 

verwijdering, verstoring en verspilling alsmede de watersysteembenadering en de 

waterketenbenadering komen slechts zijdelings aan bod. Opnieuw blijkt ruimtelijke 

ordening als functie dominant, verklaard wordt dit uit het feit dat van de vier plannen het 

streekplan de sterkste juridische status heeft.  De eerste generatie omgevingsplannen 

wordt als conceptueel nog onvolwassen beschouwd. Een belangrijke factor vormt het 

wettelijke stelsel: het omgevingsplan moet aan de wettelijke eisen die worden gesteld 

door de WRO, de Wet Milieubeheer, de Wet op de waterhuishouding en de planwet 

Verkeer en Vervoer voldoen. Ook nadere besluitvorming, bijvoorbeeld een beslissing van 
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GS op een aanvraag om een milieuvergunning, wordt beperkt door de reikwijdte van de 

wet waarop de besluitvorming is gebaseerd. Dit vloeit voort uit het specialiteitsbeginsel en 

leidt ertoe dat provincies in hun omgevingsplan de herkenbaarheid van de vier 

beleidsonderdelen (ruimte, water, milieu en verkeer en vervoer) trachten te verzekeren 

(ECWM, 2003).          

- Provincies gebruiken het POP als toetsingskader voor bestemmingsplannen en Wm 

vergunningverlening. Provincies geven aan dat dit laatste aspect nog niet goed loopt, de 

vermoedelijke oorzaak is onder het voorafgaande aandachtsstreepje geformuleerd 

(ECWM, 2003).  

- De ECWM concludeert dat de voordelen van de onderzochte eerste generatie  

omgevingsplannen nog niet zozeer 

de inhoud van het beleid betreft, wel 

blijkt ten aanzien van het proces (1) 

een actievere afstemming van het 

beleid dan bij andere 

afstemmingsprocedures, waaronder 

de ‘haasje-over-constructie’ (2) een 

meer integraal denken en handelen 

binnen het provinciaal bestuur en het 

ambtelijk apparaat, (3) een meer 

samenhangende uitvoering van het 

beleid (ECWM, 2003).  

- Ook de doorwerking lijkt positief te 

worden beïnvloed door een 

omgevingsplan. Gemeenten, in de 

provincies waar een omgevingsplan 

aanwezig is, geven aan dat dit plan 

de doorwerking van het provinciale 

beleid in het gemeentelijk beleid 

heeft bevorderd. Wel lijkt de mate 

van doorwerking sterk afhankelijk te 

zijn van de aanwezigheid van een 

structurele overlegstructuur tussen 

provincie en gemeenten (ECWM, Het 

gemeentelijke milieubeleidsplan, 

2001/4).  Het is niet ondenkbaar dat 

dit ook de horizontale afstemming op 

gemeentelijk niveau tussen r.o., water, milieu en verkeer en vervoer ten goede kan 

komen (ECWM, 2003).   

Conclusie 11: 
Tweederde van de respondenten vindt dat het POP de 

participatie van gemeenten bij provinciale planning heeft 

vergroot, Meerdere indicatoren zijn aangetroffen die er 

op wijzen dat de doorwerking van  het POP groter is 

dan van de vier traditionele provinciale milieu- en 

waterplannen. Wel blijkt structureel overleg een 

belangrijke voorwaarde. Andere positieve effecten 

betreffen een overzichtelijker en consistenter beleid, 

meer draagvlak en communicatie, een grotere aandacht 

van het lokale bestuur en de burger, een actievere 

afstemming van beleid en meer integraal denken en 

handelen in het gemeentebestuur en ambtelijk 

apparaat.  

 

Provincies die vooralsnog niet voor het POP hebben 

gekozen vrezen een onuitvoerbaar plan. Knelpunten 

waaronder het specialiteitsprincipe zijn te vinden in de 

bestaande sectorale wetten en belemmeren een 

vergaande integratie met een hoog ambitieniveau. De 

komende wijziging van de WRO zou voor het POP 

verbetering kunnen brengen. Inhoudelijk leunen 

bestaande POP’s te sterk op de thematische indeling 

van ruimtelijke ordening, concepten als ‘duurzaamheid’ 

of ‘omgevingskwaliteit’, de centrale milieuthema’s en de 

watersysteembenadering en de waterketenbenadering 

komen slechts zijdelings aan bod. Dit vloeit voort uit het 

specialiteitsbeginsel en leidt ertoe dat provincies in hun 

omgevingsplan de herkenbaarheid van de vier 

beleidsonderdelen (ruimte, water, milieu en verkeer en 

vervoer) trachten te verzekeren. 
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- De vier wettelijke kaders vormen, mede door het specialiteitsbeginsel, een zekere 

belemmering voor een ambitieus integraal omgevingsbeleid. De aangekondigde 

herziening van de WRO zou hier verandering in aan kunnen brengen. Bijvoorbeeld als 

het streekplan komt te vervallen en wordt vervangen door een provinciale ‘structuurvisie’ 

waarin wellicht geen juridisch bindende elementen meer zullen voorkomen (ECWM, 

2003). 

- Verder vindt de ECWM dat het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor het gehele 

omgevingsbeleid gekoppeld kan worden aan de begrotingscyclus. 

 

 

3.8.2 Integrale gemeentelijke omgevingsplannen? 
 

In de algemene lokale democratie ziet men zich voor de taak gesteld om belangen zoals 

economie, milieu, ruimte en water te wegen. Het planstelsel relevant voor Stedelijk 

waterbeheer kenmerkt zich door een woud van planfiguren en instrumenten. Er zijn niet enkel 

watergerelateerde planfiguren zoals het GRP en het informele stedelijke waterplan (als dat 

door de Gemeenteraad bekrachtigd is) maar ook planfiguren vanuit andere sporen zoals 

milieu, verkeer en vervoer en ruimte. Naast verbeteringsmogelijkheden per planfiguur en 

instrument zoals aangeven kan ook gedacht worden aan bijvoorbeeld een integratie van het 

verbrede gemeentelijke rioleringsplan en het Stedelijk Waterplan12. Dan blijft echter wel het 

drie of vier sporen beleid in stand. Men gaat voort op de ingezette lijn van een 

gefragmenteerd planningslandschap en accepteert de bezwaren die daaraan kleven tot op 

zeker hoogte, namelijk de geringe betrokkenheid van de lokale politiek, bestuurders en 

burgers. Er is geen coherent document of planproces waar helder zicht wordt verschaft op de 

finale weging, de lokale invulling van rijkskaders waar het de weging van waterdoelen, 

ruimtedoelen, milieudoelen en economiedoelen betreft. Ook zal de aloude dominantie van de 

economie en het ruimtelijk ordeningsbeleid blijven bestaan. Maar er zijn ook duidelijke 

voordelen die van oudsher aan sectorale planning verbonden is, zo zal het 

‘specialiteitsbeginsel’ vrijwel geen knelpunten opleveren.  

 

In de vorige paragraaf zijn aanwijzingen gevonden dat het Provinciale Omgevingsplan een 

nuttige functie kan vervullen, hoewel er nog een aantal verbeterpunten zijn aangegeven en 

een aantal belemmeringen zijn geconstateerd. Met als argumenten een overzichtelijker en 

consistenter beleid, meer draagvlak en communicatie, een grotere aandacht van het lokale 

bestuur en de burger, een actievere afstemming van beleid en meer integraal denken en 

handelen in het gemeentebestuur en ambtelijk apparaat en een meer samenhangende 

uitvoering van beleid worden op basis van  analogie redeneringen argumenten gevonden 

voor de introductie van het  figuur Gemeentelijk Omgevingsplan.     
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Uit de survey blijkt: 

- Voor het Gemeentelijke Omgevingsplan werd in eerder onderzoek in 2001 geen 

meerderheid aangetroffen (Nelen en Schuurman, 2001), voor ons reden in onze 

survey hier nader op in te gaan. In onze survey, toegespitst op het stedelijk 

waterbeheer was die meerderheid van pleitbezorgers voor het Gemeente 

Omgevingsplan er wel.   

- Gevraagd naar waar de belangrijkste slag van de weging/ integratie van waterissues 

met ander belangen in de stedelijke leefomgeving moet plaatsvinden, worden het 

stedelijk waterplan, het bestemmingsplan, het gemeentelijk omgevingsplan, het 

provinciaal omgevingsplan en het streekplan het vaakst genoemd. Hier ziet men het 

onderscheid tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ (en ook ‘geheel nieuw’ zoals van toepassing bij 

het Gemeentelijk Omgevingsplan).  

 

Enkele gerichte gesprekken met respondenten geeft een mogelijke verklaring aan: Een 

argument tegen omgevingsplannen werd gegeven door aan te geven dat de sectorale 

belangen duidelijk in de sectorale plannen opgenomen moeten worden, later kan, als 

creatieve oplossingen niet gevonden worden, dan het ‘wikken en wegen’ en ‘water bij de wijn 

doen’ wel plaatsvinden (eerst markeren dan sorteren). Anderen geven aan dat in het ‘oude 

planstelsel’ r.o. zodanig dominant is dat water in het stedelijk gebied volstrekt 

ondergesneeuwd is. Omgevingsplannen, aangesterkt met instrumenten die de kennis 

vergroten, voor vroegtijdige agendering en integratie zorgen (‘instappen doe je voordat de 

trein rijdt’). In onderzoek onder respondenten in 2001 bleken deze gedachten nog niet de 

conclusie toe te laten dat het Gemeentelijk Omgevingsplan een belangrijke rol zouden 

moeten spelen. Nu in 2004 blijken de respondenten mede naar aanleiding van de ervaringen 

met recente vernieuwingen in meerderheid wel toe aan de conclusie dat het transparant 

maken van de lokale algemene democratie en daarmee het stimuleren van de participatie, 

een belangrijke schakel is voor de toekomst van het stedelijk waterbeheer.  

 
Vooral ten aanzien van de doorwerking van doelstellingen van de algemene democratie op 

hoger schaalniveau (via het meer consistente POP) en integratie van doelen van de 

functionele democratie (de waterschappen) lijkt het GOP een te overwegen alternatief. Thans 

is het bestemmingsplan het enige de burger rechtstreeks bindende plan. Een plan waarvan 

de politieke betekenis beperkt is. Het inzichtelijk maken van de weging de van belangen, dus 

ook de waterbelangen, in één document zou de toegankelijkheid voor de lokale politiek en de 

burger enorm doen toenemen. De dominantie van het ruimtelijke ordeningsspoor kan op deze 

wijze ook bestreden worden. Een GOP zal waar het de aspecten van stedelijk waterbeheer 

aangaat goed bedient zijn als het wordt aangestuurd vanuit een overleg tussen provincie, 

                                                                                                                                                                      
12 Aan verbetermogelijkheden per recente vernieuwing is in de voorafgaande paragrafen aandacht besteed, in 
hoofdstuk 5 wordt e.e.a. nogmaals samengevat. In deze paragraaf wordt ingegaan op mogelijke 
verbeteringstrajecten gericht op de horizontale afstemming op gemeentelijk niveau.        



 27

waterschap en gemeente. Het POP kan 

daarbij een belangrijke rol spelen. Daarbij 

kan de weging van de intenties van provincie 

(de hogere algemene democratie), de 

inbreng van de specifieke democratie (de 

waterschappen)  en de wegingsruimte en 

weging van de lokale algemene democratie 

goed tot zijn recht komen, worden 

geëxpliciteerd  waar het economie, milieu, 

ruimte en water aangaat.    

 

Naar analogie van de ervaringen met het 

Provinciale Omgevingsplan zijn ook aan een 

Gemeentelijk Omgevingsplan haken en ogen 

te vinden. Het specialiteitsprincipe speelt 

sterk op lokaal niveau en lijkt op korte termijn 

niet weggenomen of verminderd te worden 

door de komende aanpassing van de WRO 

en de overige relevante sectorwetten. In een 

eerste generatie gemeentelijke 

omgevingsplannen zullen de contouren van 

de structuurvisie/structuurplan, het 

gemeentelijk milieuplan, verbreed 

rioleringsplan een verkeer en vervoersplan terug te vinden zijn.         

Wel dringt zich bij een keuze voor een Gemeentelijk Omgevingsplan onmiddellijk de vraag op 

of dit niet gepaard zou moeten gaan met decentrale verantwoordelijkheid voor het genereren 

van de noodzakelijke financiële middelen.  In dit betoog is voor vanzelfsprekend aangenomen 

dat complementair de uitvoeringsprogrammering ter hand genomen zal worden en deze aan 

de begrotingscyclus gekoppeld kan worden. 

 

Het veranderingsvenster  van de nieuwe WRO   
De komende wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zal een aantal ingrijpende 

wijzigingen brengen. Onder meer zou dit de positie van het Provinciale Omgevingsplan 

kunnen vereenvoudigen en wordt de provinciale toetsing van gemeentelijke plannen 

heroverwogen. Verder zal het opstellen van een facultatief, niet juridisch bindende, 

structuurvisie voor de gemeente tot de mogelijkheden behoren. Deze structuurvisie kan het 

beleidskader voor de zorg voor ruimtelijke kwaliteit vormen. In de considerans van de wet 

wordt de grondslag verbreed tot de zorg voor een duurzame ruimtelijke kwaliteit. De verbrede 

werkingssfeer maakt het in de toekomst wellicht mogelijk hier ook onderwerpen die relevant 

zijn voor ‘water in de stad’ in mee te nemen. Verder zal ook de vraag aan de orde relevant 

Conclusie 12: 
 

De meerderheid van de respondenten ziet in de 

invoering van een Gemeentelijk Omgevingsplan een 

goede keuze voor bevordering van doorwerking van 

waterissues in het stedelijk gebied. Teveel sectorale 

besluitvorming, te weinig integrale besluitvorming en 

dominantie van het r.o. spoor  vormen hier de ‘push’ 

factoren. De verwachting is dat de ontwikkeling naar 

een meer geïntegreerde leefomgevingsplanning zich zal 

voortzetten. De mogelijkheid het beleid voor de fysieke 

leefomgeving effectiever, doelmatiger en herkenbaarder 

te maken vormen de ‘pull’ factoren. Ondanks nu 

bestaande praktische bezwaren verdient dit alternatief 

aandacht. Het GOP vormt in combinatie met het POP 

een veelbelovende variant om de thema’s uit het 

waterbeleid en het milieubeleid een volwaardige plaats 

te geven in het stedelijk gebied, zeker als 

uitvoeringsprogrammering dan ook nog gekoppeld 

wordt aan de begrotingscyclus. 

Indien men dit voorlopig een brug te ver vindt, kan een 

integratie van stedelijk waterplan en verbreed 

gemeentelijk rioleringsplan tot  een gemeentelijk plan 

op wettelijk basis er vooralsnog voor zorgen dat de 

diverse relevante wateronderwerpen een steviger 

positie temidden van ruimte, milieu en economie krijgen 

waar het de stedelijke leefomgeving aangaat. 
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worden of de modernisering van de 

Wet op de Ruimtelijke ordening ook tot 

modernisering van onder meer de Wet 

op de Waterhuishouding aanleiding 

geeft. In ieder geval zal een aantal 

aanpassingswetten noodzakelijk zijn.  

De toetsingsbevoegdheid van de 

provincie ten aanzien van 

bestemmingsplannen zal naar 

verwachting wegvallen en worden 

vervangen door een model waarin de 

provincie in verordeningen algemeen verbindende voorschriften kan opstellen en 

aanwijzingen kan geven. Of provincies hier in relatie tot waterbeleid in voldoende invulling 

aan zullen geven en hoe zich dit  verhoudt tot het bestaande toetsingsbeleid waar het de 

effectiviteit betreft, vormen empirische vragen. De mogelijkheid die de provincie krijgt om  

structuurvisies op te stellen biedt meer mogelijkheden tot integrale planvorming dan de 

huidige streekplannen, een planfifuur die zal verdwijnen. Waterkwaliteitseisen en 

waterbeheersingsdoelen worden naar verwachting expliciet genoemd als domein van 

structuurvisies. Concrete/harde wateraspecten kunnen in AmvB’s of provinciale verordening 

worden geregeld, beiden kunnen op gebieden of categorieën van gebieden betreffen. Deze 

sterkere kaart die ingezet wordt op algemene regelgeving is bij uitstek geschikt om 

internationale regelgeving te vertalen, relevant voor de EU kaderrichtlijn water.  

Structuurvisies zullen onder de werking van de watertoets vallen. Tenslotte is een Integrale 

waterwet in voorbereiding.        
 

 

Conclusie 13: 
De vernieuwing van de WRO en de voorbereiding van de 

Integrale waterwet dienen op de consequenties voor het 

functioneren van het planstelsel water met betrekking tot het 

stedelijk gebied te worden bezien. Daarbij dient beseft te 

worden dat er in de afgelopen jaren meerdere informele 

planfiguren en instrumenten in het leven zijn geroepen. 

Bezinning op gewenste herschikking, integratie en codificatie 

lijkt daarbij nuttig. Een dergelijke heroverweging dient ook de 

kostenrelevante vraag naar de noodzakelijkheid van ieder 

van de schakels uit het planstelsel te omvatten. 



 29

 

4 Vijf thema’s van water in de stad    
 

4.1 Inleiding 
 

Naast de analyse van het gehele planstelsel en de analyse van afzonderlijke recente 

planfiguren en instrumenten is ook de werking van het planstelsel met betrekking tot vijf 

onderwerpen van stedelijk waterbeheer geanalyseerd. De reden hiervoor is dat een 

concretisering naar relevante onderwerpen, de gezamenlijke werking van planfiguren en 

instrumenten, meer zicht biedt op de mate waarin het planstelsel de problemen in het 

stedelijk gebied aanpakt, waar het goed loopt en waar ontwikkelingen verder ondersteund 

moeten worden.  

Vooruitlopend op behandeling in detail in de volgende paragrafen wordt eerst een overzicht 

van het geheel in tabel 2 en tabel 3 gegeven. In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van het 

percentage negatieve en positieve oordelen over de werking van het gehele planstelsel in het 

stedelijk waterbeheer en over de werking van het planstelsel waar het de vijf onderwerpen uit 

dit hoofdstuk betreft: ‘afkoppelen’, ‘reduceren riooloverstorten’, ‘drinkwater’, ‘ruimte scheppen 

voor water’ en ‘grondwateroverlast en –onderlast’.  

 
Tabel 2:  Percentage positieve en negatieve oordelen over de bijdrage van het planstelsel aan positieve 

ontwikkelingen in vijf thema’s in het stedelijk waterbeheer.  
 Negatief* Positief** 

Alle onderwerpen 22 40 

Afkoppelen 

Afkoppelen, inclusief  Nationaal Bestuursakkoord Water 

31 

10 

33 

55 

Reduceren riooloverstortingen  

Reduceren riooloverstortingen, inclusief Nationaal Bestuursakkoord Water 

30 

13 

30 

51 

Drinkwater  

Drinkwater , inclusief Stedelijk Waterplan 

31 

26 

33 

33 

Ruimte scheppen voor water  

Ruimte scheppen voor water, inclusief Nationaal Bestuursakkoord Water 

38 

13 

32 

59 

Grondwater (overlast en –onderlast) 

Grondwater (overlast en –onderlast), inclusief Stedelijk Waterplan 

68 

26 

2 

34 

 
*) Percentage antwoorden in de categorieën ‘zeer geringe bijdrage’ en ‘geringe bijdrage’ op de vraag naar de 

bijdrage van het planstelsel aan het betreffende onderwerp van stedelijk waterbeheer, op een vijfpuntschaal  (zeer 

geringe bijdrage – zeer grote bijdrage). 

**) Percentage antwoorden in de categorieën ‘grote bijdrage’ en ‘zeer grote bijdrage’ op de vraag naar de 

bijdrage van het planstelsel aan het betreffende onderwerp van stedelijk waterbeheer, op een vijfpuntschaal  (zeer 

geringe bijdrage – zeer grote bijdrage). 
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Tabel 3 geeft aan in hoeverre de respondenten andere instrumenten noodzakelijk achten om 

de vijf onderwerpen uit het stedelijk waterbeheer beter te dienen. 

 
Tabel 3:  Percentage respondenten dat andere verbeteringen noodzakelijk acht om onderwerpen van 

het stedelijk waterbeheer beter te dienen.  

 Niet nodig Wel nodig 

Afkoppelen   9 67 

Reduceren riooloverstortingen  24 39 

Ruimte scheppen voor water  31 33 

Grondwater (overlast en –onderlast) 14 47 

  

Tabel 3 geeft aan dat naast de recentelijk doorgevoerde vernieuwingen vooral voor 

afkoppelen en grondwater (overlast en onderlast) verdere 

inspanningen noodzakelijk worden geacht. Dit zegt uiteraard 

niets over de aard van de noodzakelijk geachte 

inspanningen. De analyse van de werking van het planstelsel 

per onderwerp in de volgende paragrafen zal duidelijk maken 

moet daar in de volgende paragrafen meer duidelijkheid 

verschaffen. 
  

De verdere indeling in dit hoofdstuk is als volgt ‘afkoppelen’ 

(§4.2), ‘reduceren riooloverstortingen’ (§4.3), ‘drinkwater’ 

(§4.4), ‘ruimte scheppen voor water’ (§4.5) en 

‘grondwateroverlast en –onderlast’ (§4.6).  
 

Op basis van de analyse van de werking van het planstelsel 

vanuit vijf water onderwerpen in de stedelijke leefomgeving 

laten de eerder geformuleerde conclusies 3 en 4 zich verbijzonderen in conclusie 15:    

 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusie 14: 
Een meerderheid van de 

respondenten is positief over de 

bijdrage van het planstelsel, 

inclusief de recente vernieuwingen 

inzake ‘afkoppelen’, ‘reduceren 

riooloverstortingen’ en ‘ruimte 

scheppen voor water’.  

Wat betreft de onderwerpen 

‘grondwateroverlast en onderlast’ 

en ‘drinkwaterwinning en 

bescherming grondwaterkwaliteit’  

is het beeld van de bijdrage van het 

planstelsel  minder  positief.  

Conclusie 15: Waar de werking van het planstelsel onvoldoende rekening houdt met rijks- en provinciale kaders 

wordt dit veroorzaakt door met name horizontale afstemmingsknelpunten, met als oorzaken rolopvattingen welke 

in stand gehouden en versterkt worden doordat nog steeds volgens  de sectorale sporen milieu, ruimte,  water en 

economie wordt gewerkt. Verder speelt schaarste aan hulpbronnen een belangrijke rol. Gebrek aan kennis speelt 

zowel in de waterketen als in het watersysteem. Gebrek aan financiën speelt bij alle onderwerpen een belangrijke 

rol behalve bij de bescherming van de drinkwaterwinning en de grondwaterkwaliteit. Verticale interactie is alleen 

een serieus knelpunt bij het onderwerp grondwateroverlast en –onderlast in stedelijk gebied. Hierover is reeds 

een CIW advies aan de regering uitgebracht. 
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4.2 Afkoppeling regenwater van de riolering 
 

Het aantal respondenten dat vernieuwing van instrumenten wenselijk acht, is veel groter dan 

het aantal dat dit onzinnig vindt (zie tabel 3). Dit oordeel zegt niets over de aard van de 

wenselijke vernieuwingen, het inkleuren van dit beeld gebeurt op basis van onderwerpgewijze 

vragen in de survey en de literatuur-review:   

 

Uit de survey komt het volgende beeld: 

- Veel respondenten menen dat voor afkoppeling in bestaand stedelijk gebied meer 

lokaal opgebracht geld nodig is.  

- Verder is 57% procent negatief over de impact van het ‘toetsen’ van gemeentelijke 

rioleringsplannen door de provincie waar het de bijdrage aan afkoppelen betreft, 

slechts 11% is daar positief over. 

- De geleding gemeenten scoort hierover het laagst (gem. 1.8), waterschappen nog 

steeds negatief (2.3) en de geleding provincies heeft toch ook geen positief beeld 

hierover (3.1).  

 

De verbeterpunten die door meer dan 10% van de respondenten in de survey zijn aangevinkt 

(situatie inclusief het afvalwaterakkoord)13: 

- De beschikbare financiële middelen ingeval van bestaand stedelijk gebied. 

- De samenwerking tussen gemeente, waterschap en provincie’. 

- De kennis van optimaliseringsmogelijkheden in de waterketen. 

- De gemeentelijke bevoegdheden ingeval van bestaand stedelijk gebied. 

 

Kernpunten uit de literatuur: 

- Riolering heeft als thema sterk te kampen heeft met gebrek aan financiën 

(hulpmiddelen), gebrekkige samenwerking tussen overheden (horizontale interactie) 

en ‘zoekende’ provincies waar het de afdwingbaarheid van de basisinspanning betreft 

(verticale interactie). 

- De lokale politieke/bestuurlijke aandacht voor rioleringszorg blijkt nog steeds beperkt.  

- Provincie stelt zich wat betreft toetsing terughoudend op, gemeente-activiteiten 

leveren een heel divers beeld op, afdwingen loopt vast op een gebrekkig 

instrumentarium maar meer nog op een bestuurscultuur die niet wil dwingen (RIZA 

2002).  

- Ketenoptimalisatie blijkt nog niet gemakkelijk als gevolg van de sectorale inzameltaak 

van de gemeenten en de zuiveringstaak van de waterschappen (Breemen en 

Lammens). 

                                                           
13 In volgorde te beginnen met het onderwerp dat het vaakst is genoemd. 
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- De samenwerking tussen gemeenten en waterschappen loopt stroef, slechts 30% 

van de gemeenten zegt af te stemmen met waterschappen, 18% doet aan 

gezamenlijke beleidsvorming, de GRP blijkt matig te worden ingepast in de 

gemeentelijke plancyclus, de implicaties voor operationele jaarplannen vaak niet 

duidelijk. Het direct aan de politieke context verantwoorden van de 

rioleringsinspanningen vormt één van de aangedragen oplossingsrichtingen  

(Swinkels, Hus en Oomen, 2003).        

- In uitbreidingsplannen wordt behoorlijk afgekoppeld, bij kleinschalige inbreidingen wat 

minder, enkel afkoppelen in bestaand gebied blijkt een tijdrovend en kostbaar traject 

(Water in beeld, 2002).  

- Waterkwaliteitsnomen werken soms belemmerend bij het scheiden van schoon 

hemelwater en afvalwater (VNG, 2002).   

- De afstemming van GRP met andere gemeentelijke plannen dikwijls sub-optimaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Sanering riooloverstorten 
 

Het aantal respondenten dat vernieuwing van instrumenten wenselijk vindt is behoorlijk groter 

dan het aantal dat dit onzinnig vindt (zie tabel 3). In dit hoofdstuk wordt de richting van 

mogelijke verbeteringen ingekleurd:  

 

Niet altijd wordt de reductie van overstortingen overigens als vanzelfsprekend als een 

onderwerp beschouwd dat sterk verbonden is met het planstelsel. Daarbij wordt wel eens 

gerefereerd aan het Wvo-stelsel en de aansluit- en overstortvergunningen waarmee een sterk 

regulerend instrument voorhanden is.  

Conclusie 16: Ten aanzien van het afkoppelen worden recente wijzigingen positief beoordeeld. Vooral van het 

afvalwaterakkoord wordt veel verwacht. Bij uitbreidingen lijkt het soepeler te lopen, bij inbreidingen van bestaand 

stedelijk gebied verloopt het moeizamer. Dit heeft alles te maken met het feit dat bij uitbreidingen de kosten lager 

liggen en afgewenteld kunnen worden.  Verdergaande vernieuwingen worden in sterke mate wenselijk geacht door 

de respondenten. 
 
Verbeterpunten uit de literatuur en de survey: 
- Meer aandacht aan bestaand stedelijk gebied (ook voor wat betreft de gemeentelijke bevoegdheden tot 

sturen) en kleinschalige inbreidingen. 

- Politiseren van het issue  (in de gemeente en het gemeentebestuur). 

- Activiteiten afstemmen met toekomstig waterkwaliteitsspoor en de Europese Kaderrichtlijn Water. 

- Lokale kennis effecten vervuiling verhogen. 

- Waterketenkennis versterken. 

- Afvalwaterketensamenwerking versterken, hierbij gaat het om verdere analyse of afkoppelen schoon 

regenwater nuttig is in een concreet gebied (capaciteit zuivering, oppervlakte verhard, bergingscapaciteit 

rioleringsstelsel, relatie met overstortingen) en vervolgens dienovereenstemmige actie. 

- Financieel regime sterker toesnijden op bestaand gebied en inbreidingen. 
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Uit de survey komt het volgende beeld: 

- In de online survey vinden meer respondenten dat de reductie van overstortingen en 

het planstelsel wel sterk verweven zijn dan dat er steun is voor de propositie dat dit 

niet het geval is.  

- Er zijn ook meer respondenten (44%) die menen dat reductie van overstortingen niet 

bereikt kan worden door de Wvo-vergunningverlening van overstortingen op orde te 

brengen dan dat er respondenten zijn die menen dat dit wel kan (34,1%).  

- Meer dan de helft van de respondenten (51,3%) vindt de opstelling van 

waterschappen bij Wvo vergunningverlening en handhaving ten aanzien van 

overstortingen in het algemeen redelijk, 20,5% vindt van niet. De geleding 

‘gemeenten’ vindt het vaakst van niet, de provincie en de waterschappen vinden 

ongeveer in gelijke mate (de provincie net iets sterker) dat dit wel redelijk is. De 

interpretatie van deze gegevens kan diverse kanten op. De bestuurscultuur lijkt hier  

vergevingsgezind, waterschappen vinden vrij vaak dat er redenen zijn om gemeenten 

anders te behandelen dan bedrijven. Sommigen menen dat samenwerking tussen 

gemeenten en waterschappen zich slecht verdraagt met strikte handhaving. Niet alle 

waterschappen vinden dat er redenen zijn om gemeenten anders te behandelen dan 

bedrijven. Zij menen dat strikte handhaving zich zeer wel laat combineren met 

samenwerking. 

- Veel respondenten menen dat voor reductie van riooloverstortingen in bestaand 

stedelijk gebied meer lokaal opgebracht geld nodig is.  

- 56% procent vindt dat er onvoldoende functioneren van het ‘toetsen’ van 

gemeentelijke rioleringsplannen door de provincie waar het de bijdrage aan de 

reductie van riooloverstortingen betreft, slechts 9% is daar positief over. De 

geledingen gemeenten en waterschappen scoren hier het meest negatief.  

- De helft van de respondenten vindt dat het afvalwaterakkoord vaker moet worden 

benut om de riooloverstortingen te reduceren, 22,5 % vindt van niet. 

- Ruim 81% van de respondenten vindt dat waterschappen voldoende betrokken zijn 

bij het gemeentelijke beleid inzake overstortingen, 9% vindt van niet, toch wordt de 

samenwerking hieronder als een belangrijk verbeterpunt gezien. Er wordt 

klaarblijkelijk wel samengewerkt maar niet op bevredigende wijze.  

-  Tenslotte vinden sommigen dat ‘gewacht’ moet worden. Op de vraag of men uitgaven 

voor reductie van overstortingen voorbarig vindt, gezien het feit dat het 

waterkwaliteitsgerichte ‘waterkwaliteitsspoor’ en de kaderrichtlijn Water er nog aan 

komen, antwoordt 34,1% dat men het hier mee oneens is, en 46,3% dat men het hier 

mee eens is. Overigens zijn de geledingen sterk verdeeld. Waterschappen vinden dit 

niet (gemiddeld 2,714), provincies zijn neutraal (3,0), gemeenten zien argumenten om 

te wachten (3,7).   

                                                           
14 Een gemiddelde op een schaal van 1 tot 5,  het ‘neutrale’ gemiddelde antwoord is 3.0. 
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De verbeterpunten die door meer dan 10% van de respondenten in de survey zijn aangevinkt 

(situatie inclusief het afvalwaterakkoord):15 

- De beschikbare financiële middelen ingeval van bestaand stedelijk gebied. 

- De kennis van optimaliseringsmogelijkheden in de waterketen. 

- De samenwerking tussen gemeente, waterschap en provincie’. 

- De duidelijkheid en éénduidigheid van de doelstellingen 

 

Uit de literatuur zijn kernpunten: 

- Gebrekkig instrumentarium voor het afdwingen van inspanningen. Een sanctie op het 

niet halen van de basisinspanning ten aanzien van overstortingen ontbreekt 

vooralsnog (Water in beeld, 2003: 19) (verticale interactie).   

- Het goedkeuringsinstrument van de provincie op GRP werkt weinig corrigerend  

(verticale interactie).    

- De milieudoelen zijn niet congruent aan de bekostigingsstructuur, daardoor 

onvoldoende weging tussen bron-, riolerings- en/of zuiveringsmaatregelen 

(hulpbronnen). 

- Waterbeheerders en provincies acteren primair uit de waterkwaliteit, gemeenten 

integraal (horizontale interactie). 

- Er is onvoldoende aandacht voor realisatie van de basisinspanning bij gemeenten 

(visie/rol).  

- Gebrek aan kennis bij gemeenten over milieu-effecten van overstorten (hulpbronnen) 

- Gemeenten soms niet op de hoogte van de Wvo-plicht voor overstorten 

(hulpbronnen). 

- Gebrek aan financiële middelen, gecombineerd met onderuitputting van financiële 

middelen bij waterschappen (UvW, december 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
 
15 In volgorde te beginnen met het onderwerp dat het vaakst is genoemd. 

Conclusie 17: Ten aanzien van de reductie van overstortingen worden recente wijzigingen positief beoordeeld, 

vooral van  het afvalwaterakkoord wordt veel verwacht, wel worden verdergaande vernieuwingen in behoorlijke 

mate wenselijk geacht:   
Verbeterpunten uit de literatuur en de survey: 
- Wvo-regime strikt uitvoeren. 

- Lokale kennis vervuiling verhogen. 

- Op lokale politieke op agenda plaatsen/politiseren (gemeente en gemeentebestuur). 

- Aansluiting zoeken op toekomstig waterkwaliteitsspoor en de Kaderrichtlijn water. 

- Afvalwaterketensamenwerking aansterken. Vanuit duurzaamheid zijn overstortingen éénduidig te 

bestrijden  (gebeurt potentieel door het afvalwaterakkoord, cruciaal is uiteraard de mate waarin 

zuivering en riool inderdaad samenwerken op regionaal of lokaal niveau). 

- Deelwatersysteem en riolering in onderlinge samenhang zien (CIW werkgroep 3, 2001). 

- Draagvlak lokale betaalbereidheid verhogen. 

- Financieel regime aanpassen zodat overstortingen ontmoedigd worden. 



 35

 

4.4 Ruimte voor water in stedelijk gebied en waterbeleving 
 

Op dit deelgebied van waterbeheer zijn recentelijk heel wat vernieuwingen doorgevoerd in het 

planstelsel. Het aantal respondenten dat verdere vernieuwingen wenselijk acht is dan ook 

ongeveer gelijk aan het aantal dat dit onzinnig vindt. Relevant zijn onder meer het samenspel 

tussen de het berekenen van de wateropgave, de waterkansenkaart, het wateradvies van het 

waterschap, de waterparagraaf in het bestemmingsplan en de watertoets. Voor de analyse in 

detail verwijzen wij naar de afzonderlijke instrumenten in hoofdstuk 4. Over dit onderwerp in 

het stedelijk waterbeheer zijn de respondenten het meest positief waar het de werking van 

het planstelsel betreft en met name de vernieuwingen daarin. Het nastreven van de maximale 

winst uit reeds doorgevoerde vernieuwingen lijkt daarom de aanbevelenswaardige focus, 

uitvoering en “finetuning” verdient alle aandacht. Dit betreft het volgende: 

 

De verbeterpunten die door meer dan 10% van de respondenten in de survey zijn aangevinkt 

(situatie inclusief het Nationaal Bestuursakkoord Water)16: 

- De beschikbare financiële middelen. 

- De concreetheid van watersysteemvisies om doorwerking in r.o. te bewerkstelligen. 

- De samenwerking tussen de gemeente, het waterschap en de provincie. 

- De duidelijkheid en éénduidigheid van de doelstellingen. 

 
Uit de literatuur zijn de kernpunten: 

- Toetsing  bestemmingsplannen, rioleringsplannen en waterbeheersplannen een zwak 

punt.  

- Streekplan nog steeds dominant, water blijft ondergeschikt daarin, ‘Haasje over’ 

werkt niet goed. 

-  Nieuwe planfiguren en instrumenten werken goed voor dit thema, wel invoerings- en 

uitvoeringsproblemen,  zie verder bij de afzonderlijke planfiguren en instrumenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 In volgorde te beginnen met het onderwerp dat het vaakst is genoemd. 
 
 

Conclusie 18: Ten aanzien van ruimte voor water en beleving wordt de veelheid aan recente wijzigingen 

positief beoordeeld. Van het Nationaal Bestuursakkoord Water wordt het meest verwacht. Verdergaande 

vernieuwingen worden door veel respondenten als niet voor de hand liggend beschouwd.   
Verbeterpunten uit de literatuur en de review: 
-Toetsing door provincie minder flexibel en strikter. 

- Relatie WB 21, Nationaal Bestuursakkoord Water enerzijds en Stedelijk Waterplan anderzijds aansterken.  

- (Deel)stroomgebiedsvisies  en structuurvisies verder concretiseren. 

- Financieringsbasis maatregelen verruimen. 
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4.5 Grondwater (overlast en onderlast) 
 

De grondwaterstand in het stedelijk gebied geeft nogal eens aanleiding tot overlast- of 

onderlast-klachten. Veel respondenten zijn negatief over het planstelsel waar het 

grondwaterproblemen in het stedelijk gebied betreft, wel wordt van het stedelijk waterplan 

enige verbetering verwacht maar de noodzaak tot verdere verbetering wordt sterk gevoeld. 

Het aantal respondenten dat vernieuwing van instrumenten wenselijk vindt is dan ook 

behoorlijk groter dan het aantal dat dit onzinnig vindt (zie tabellen 2 en 3). De aanpak van de 

grondwaterkwantititeitsproblematiek wordt als enige onderwerp in het stedelijk gebied 

belemmerd door verticale afstemmingsproblemen. De competentievraag knelt en daarmee is 

de kwestie wie verantwoordelijk is niet afdoende geregeld: De provincie is verantwoordelijk 

voor het strategisch grondwaterkwantiteitsbeleid, verankerd in het provinciaal WHP ex art 7 

Wet op de Waterhuishouding. Nu is deze bevinding onder deskundigen in het waterbeheer 

een gemeenplaats, er ligt inmiddels een CIW-advies aan de regering met het oog op regeling 

van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van grondwater in het stedelijk gebied (CIW, 

2004). Op basis van beoordeling van de huidige situatie komen de volgende knelpunten naar 

voren:   

 

Uit de survey blijkt het volgende: 

- Ruim 80% van de respondenten meent dat de samenwerkingscontext tussen 

gemeenten en waterschappen  (en het gebrek aan samenwerking) een belangrijke 

faalfactor is, slechts 6% denkt daar anders over. Overigens bij gebrek aan 

duidelijkheid ten aanzien van competenties en verantwoordelijkheden een te 

verwachten uitkomst. 

- Dat bij die samenwerking ook drinkwaterbedrijven betrokken worden ziet ruim 49% 

als een succesfactor, 25% hecht geen waarde aan die samenwerking.  

- Ruim 67% van de respondenten ziet geen probleem waar het de mogelijkheden van 

oplossen van de problematiek betreft en ziet enkel de financiering als het knelpunt, 

ruim 11% is het hier niet mee eens. Ruim 55% van de respondenten ziet er wel iets in 

om stedelijke grondwatertaken op te nemen in het Gemeentelijke Rioleringsplan, krap 

28% ziet dat niet zitten. Opvallend is verder dat dit patroon nauwelijks afhankelijk is 

van de geledingen.  

 

De verbeterpunten die door meer dan 10% van de respondenten in de survey zijn aangevinkt 

(situatie inclusief het stedelijk waterplan)17: 

- De verdeling van bevoegdheden tussen gemeente, waterschap en provincie. 

- De beschikbare financiële middelen. 

                                                           
17 In volgorde te beginnen met het onderwerp dat het vaakst is genoemd. 
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- De samenwerking tussen de gemeente, waterschap, drinkwaterbedrijven en 

provincie. 

- De duidelijkheid en éénduidigheid van de doelstellingen. 

 

Uit de literatuur blijken als knelpunten::  

- De aansprakelijkheid/schade is niet  geregeld. 

- De competentievraag knelt (KPMG en de Grontmij, 2001).  

 - De gemeente heeft wettelijk gezien geen taken inzake de actieve beheersing van de 

grondwaterstand. Jurisprudentie onderstreept steeds opnieuw dat nergens is 

geregeld dat de gemeente zorg draagt  voor aanleg, beheer en onderhoud van het 

stedelijk ontwateringstelsel. Wel staat het de gemeente vrij om deze taak aan te 

trekken in het kader van haar autonome takenpakket  (KPMG en de Grontmij, 2001).   

- Er is vrijwel geen publiekrechtelijke regelgeving die eisen stelt aan de ontwatering 

van gronden, niet voor perceeleigenaren en niet voor overheden 

- Het Bouwbesluit verplicht gemeenten enkel om in nieuwbouwwijken een adequaat 

ontwateringstelsel te realiseren. 

- Afvoer overtollig grondwater dikwijls via de riolering. 

- Er is vooralsnog geen gemeenschappelijke visie op het vraagstuk van het stedelijk 

grondwaterbeheer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie 19: Wat betreft de bijdrage van het planstelsel aan de aanpak van grondwateroverlast en –onderlast in 

het stedelijk gebied overheerst een negatief beeld. Wel wordt van het stedelijk waterplan enige verbetering 

verwacht. De noodzaak tot verdere verbetering wordt sterk gevoeld te beginnen op het basale niveau van 

codificatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden.  

Oplossingsrichtingen (gebaseerd op CIW-avies, 2004): 

- Zorgplicht voor ontwatering van het openbaar terrein bij de gemeente leggen. 

- Bouwbesluit gebruiken voor privaat terrein.  

- Nieuwe gemeentelijk financieringsintrument waaruit aanpak van grondwateroverlast kan worden 

aangepakt.  

- Provincie verantwoordelijk voor het actualiseren van vergunningen voor grote onttrekkingen. 

- Drinkwaterbedrijven dienen het eventueel stopzetten van een onttrekking zo vroeg mogelijk te melden.  

- In hun verordeningen en in het waterhuishoudingsplan eisen provincies dat de grondwatersituatie wordt 

meegenomen bij het vaststellen/wijzigen van peilbesluiten en/of streefpeilen zoals neergelegd in het 

waterbeheersplan.  
- Provincies nemen initiatief om bestaande vergunningen voor grondwateronttrekkingen te actualiseren.  

- Het ligt voor de hand één actief grondwaterbeheerder voor stedelijk gebied aan te wijzen. De gemeente 

zou aldus kunnen worden aangewezen in de provinciale verordening waterhuishouding, het waterschap 

zou dan actief grondwaterbeheerder voor het landelijk gebied kunnen worden.  
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4.6 Veiligstelling waterwinning en grondwaterbeschermingsgebieden 
 

Grondwaterbeschermingsgebieden (milieubeschermingsgebieden) worden aangewezen via 

de Provinciale Milieuverordeningen. In aansluiting is de provincie bevoegdheid om in de 

Provinciale Milieuverordening aanvullende regels op te nemen, ook voor het stedelijke 

gebied. Via het Provinciale Milieubeleidsplan kan als onderdeel van het milieubeheer 

aandacht worden gegeven aan het milieubeheer. Op zich blijkt uit dit onderzoek dat er een 

heldere verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden is, uitvoering kan wel 

verbeterd worden. 

 

Uit de survey komt het volgende beeld naar voren: 

- Het merendeel van de respondenten is wel te spreken over hoe de kwaliteit van te 

winnen drinkwater zeker wordt gesteld door de aanwijzing van 

grondwaterbeschermingsgebieden (68,4%, 21,1 % negatief) en de wijze waarop hier 

in de Provinciale Milieuverordening vorm aan wordt gegeven (63,8 % positief, 30,5% 

negatief).  

- Over de wijze waarop provincies via de Provinciale Milieuverordening aanvullende 

eisen worden gesteld is men meer kritisch (50% positief, 30,5% negatief). De 

geleding drinkwaterbedrijven scoort op deze items wel het laagst en is de geleding 

provincies op het laatste item opvallend verdeeld.  

- Over de communicatie van provincies naar gemeenten inzake wat wel kan worden 

toegestaan in beschermde gebieden en wat niet, en wat de consequenties in termen 

van te stellen voorwaarden door de gemeenten zijn, is men kritisch  (30,7% is 

positief, 43,5% is negatief), daarbij scoren de geledingen gemeenten en 

drinkwaterbedrijven het meest negatief. Hier is niet in eerste instantie sprake van een 

gebrek aan middelen. Waar de situatie onbevredigend is wijt 48,4 dit aan tekort aan 

aandacht, interesse en vastbeslotenheid en slechts 16% dit aan een gebrek aan 

middelen.    

- Precies de helft van de respondenten meent dat gemeenten bij stedelijke 

uitbreidingsplannen onvoldoende rekening houden met drinkwaterbelangen, 36,8% 

ziet dit anders. Dit beeld wordt nader ingekleurd als we beseffen dat 

drinkwaterbedrijven het meest ontevreden zijn op dit punt (gemiddelde 1.6)18, gevolgd 

door de waterschappen (gem. 2,5), de provincies (gem. 2,9) en de gemeenten (gem. 

3,3). Met name de scores van de drinkwaterbedrijven zijn op dit punt extreem, die 

van de waterschappen  nog sterk signalerend. 

- Het overgrote deel van de respondenten vindt dat de zorg voor de kwaliteit van  het 

stedelijk grondwater moet worden neergelegd in het Stedelijk Waterplan  (64%) 

gevolgd door het gemeentelijk rioleringsplan (11,1%), het waterbeheersplan van het 
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waterschap (8,9%), het provinciaal omgevingsplan/waterhuishoudingsplan (8,9%) en 

het lokaal bestuursakkoord (6,7%). Overigens blijft bij afwezigheid van een wettelijke 

basis voor het stedelijk waterplan het  bevoegdhedenvacuüm bestaan als regeling 

hierin plaatsvindt. 

 

De verbeterpunten die door meer dan 10% van de respondenten in de survey zijn aangevinkt 

(situatie inclusief het stedelijk waterplan)19: 

- De samenwerking tussen de gemeente, waterschap, drinkwaterbedrijven en 

provincie. 

- De duidelijkheid en éénduidigheid van de doelstellingen 

- De beschikbare financiële middelen. 

- De geringe betrokkenheid van drinkwaterbedrijven 

 

Uit de literatuur komt het volgende beeld naar voren: 

- Het coördinatiegebrek start vaak daar waar stedelijk ontwikkelingsinitiatieven en -

plannen het licht zien. De betrokkenheid van de drinkwatersector daarbij is beperkt.  

- De Raad voor het Binnenlands Bestuur constateert dat, hoewel voor provincies een 

wettelijke afstemmingsplicht geldt tussen streekplan, waterhuishoudingsplan en 

milieubeleidsplan, in de praktijk het streekplan een dominante positie inneemt in 

plaats van nevenschikking (RBB 2001). Dit heeft consequenties voor de afstemming 

tussen ruimte en water, provincies dienen erop toe te zien dat in de 

bestemmingsplannen afstemming tussen ruimte en water gerealiseerd wordt (RBB 

2001). Dit ook waar het ruimte voor exploitatie van grondwaterwinning aangaat.  

- WHP, streekplan en provinciaal milieuplan en PMV lopen vaak uit fase en  

tijdshorizonnen lopen uiteen (Royal Haskoning, 2003). 

- Bij sommige provincies ligt het primaat wat de ‘grondwaterbeschermingsgebieden’ 

aangaat bij milieu, bij andere provincies bij ruimtelijk ordening, wat niet altijd 

bevorderlijk is voor afstemming  (Hick en Van Es, mei 1997).  

- Wat betreft beleidsformulering  vindt er in de meeste provinciale apparaten ad hoc 

afstemming plaats tussen ruimtelijke ordening en milieu/grondwaterbescherming. In 

de eigen milieutaakuitvoering stemmen de meeste provincies nauwelijks af met 

ruimtelijke ordening.  

- In de meeste provinciale milieubeleidsplannen is aandacht besteed aan de 

(mogelijke) rol van de ruimtelijke ordening in grondwaterbeschermingsgebieden. In  

uitvoeringsgerichte, gemeente-ondersteunende instrumenten, zoals een leidraad voor 

de vergunningverlening of middelvoorschriften is dit minder het geval (Hick en Van 

Es, mei 1997).  

 

                                                                                                                                                                      
18 Een gemiddelde op een schaal van 1 tot 5,  het ‘neutrale’ gemiddelde antwoord is 3.0. 
19 In volgorde te beginnen met het onderwerp dat het vaakst is genoemd. 



 40

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusie 20: Ten aanzien van grondwater voor de drinkwaterbereiding in het stedelijk gebied en de randen van 

het stedelijk gebied is het beeld verdeeld. Het beeld is positief waar het de verdeling van bevoegdheden en 

beleidsvorming betreft. Het beeld is negatief waar het de uitvoering betreft. Kritiek op de uitvoering is breed en 

omvat de wijze waarop de provincie nadere eisen stelt in de provinciale milieuverordening (PMV), de wijze 

waarop de communicatie naar de gemeenten wordt opgepakt, het tekort aan aandacht, interesse en 

vastbeslotenheid, de samenwerking tussen partijen.   
 Verbeterpunten uit de literatuur en de review: 
- Betrokkenheid drinkwaterbedrijven vergroten. 

- Grondwater voor de drinkwaterbereiding en de kwaliteit van grondwater in GGOR’s (landelijk gebied), 

stroomgebiedsvisies en stedelijke waterplannen volwaardig meenemen. 

- Doorkoppeling milieu en waterbeleid naar r.o. aansterken waar het de effecten op de 

drinkwatervoorziening betreft, voorzieningen treffen om deze factor beter te wegen in stedelijke 

uitbreidingsplannen.  

- Bij ruimtelijke ingrepen zullen de consequenties voor de drinkwatervoorziening expliciet in beeld 

gebracht moeten worden. Dit kan in principe met de watertoets, immers zowel de kwantitatieve als ook 

de kwalitatieve effecten moeten in beeld gebracht en gewogen worden. 

- Watertoets deze velden laten beslaan. 

- Communicatie naar gemeenten versterken, een handleiding ‘grondwaterbeschermingsgebieden en 

aanvullende eisen’ voor de randen van het stedelijk gebied. 

- Gezamenlijke inspanningen van provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven bestaande (rand) 

stedelijke drinkwaterwinningen te behouden en te voorkomen dat deze gesloten worden  uit 

kwaliteitsoverwegingen.   
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5 Rolverdeling tussen betrokken partijen 
 

 

Het beeld dat door de conclusies wordt opgeroepen geeft aanleiding tot een beschouwing 

van de rolverdeling tussen de bestuurlijke partijen die betrokken zijn bij water in de stad en de 

waterketen. We gaan achtereenvolgens in op de rol van gemeenten, waterschappen, 

provincies en drinkwaterbedrijven. 

 

Gemeenten 

Waterissues spelen op gemeentelijk niveau dikwijls geen belangrijke rol, niet bij het publiek 

en niet bij het bestuur. Meer inzet voor wateronderwerpen wordt verhinderd door sectorale 

besluitvorming en schaarste aan hulpbronnen zoals kennis en financiën. Een grotere 

verantwoordelijkheid van de gemeente ligt wellicht voor de hand, bijvoorbeeld bij de 

grondwateroverlast en –onderlast problematiek.  Een grotere verantwoordelijkheid dient 

echter gepaard te gaan met de agendering en politisering van waterissues in de lokale 

algemene democratie en ook met financiële verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid (denk 

in dit verband ook aan verbreding van het rioolrecht). Recentelijk hebben het stedelijk 

waterplan, de daaraan verbonden aspecten van interactief bestuur, en de ‘basisinspanning’  

de situatie  enigszins veranderd, maar nog in onvoldoende mate. Door het stedelijk waterplan 

in de interactie tussen gemeenten, waterschappen en provincies toegenomen op watergebied 

en is ook de participatie van burgers en andere belanghebbenden bij het waterbeheer 

verbeterd. De basisinspanning heeft de aandacht van gemeenten voor de effecten van 

riooloverstorten en van afkoppelen vergroot.  

 

Waterschappen 

Ondanks het nauwelijks betwiste primaat van de algemene lokale democratie inzake 

afstemming tussen RO, economie, water en milieu, dient de specifieke democratie (de 

waterschappen) zich allerminst bescheiden op te stellen. Waterschappen kunnen actief de 

algemene democratie opzoeken, waarbij zij hun rol als functionele democratie verder kunnen 

professionaliseren (zowel in faciliterende als in toetsende zin). In eerste instantie is er de 

constatering dat de kennis van het stedelijk watersysteem tekort schiet ook bij gemeenten, 

evenals de kennis van de stedelijke invloed op de waterketen en indirect het watersysteem. 

Bovendien blijkt verticale doorwerking van de doelen van bovenaf vaak niet meer in te 

houden dan het klakkeloos overnemen van deze in de lokale context zonder deze te toetsen 

en toe te snijden op de lokale omstandigheden. Dat komt efficiënte doelbereiking niet ten 

goede. De expertise van waterschappen dient niet enkel ingezet te worden in de richting van 

de gemeente maar met name ook gericht te zijn op de provincie die, daar waar de lokale 

democratie steken laat vallen, kan bijsturen. Tenslotte lijkt er geen argument voorhanden om 
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gemeenten ‘soepeler’ te behandelen waar het trajecten van vergunningverlening, controle en 

handhaving aangaat.  

 

Provincies 

De rol van de provincie in het stedelijk waterbeheer lijkt beperkt. Een keuze zou bijvoorbeeld 

de ruimtelijke regie, de gebiedsspecifieke invulling van rijksdoelen en het aangeven van het 

tempo van doelbereiking kunnen omvatten. Daarnaast is er plaats voor een faciliterende en 

enthousiasmerende rol voor de provincie. Een ruime bevoegdheid en verantwoordelijkheid 

van gemeenten laat zich zeer wel verenigen met initiatieven van provincies om relevante 

kennis  te vergroten met betrekking tot het stedelijke gebied, samenwerking tot stand te 

brengen tussen gemeente, waterschap en drinkwaterbedrijf. Bijvoorbeeld in het kader van 

stedelijke waterplannen, ‘waterpacten’, afvalwaterakkoorden e.d. De rol van 

toezichthouder/toetser van plannen van gemeenten en waterschappen kan strikter en 

nauwgezetter worden uitgevoerd. In dit verband kan ook aan afrekening via 

prestatiecontracten worden gedacht. Als de bestuurscultuur zich daartegen verzet, valt voor 

de toekomst een meer selectieve inbedding van toezicht en correctie te overwegen. Een 

voorbeeld kan ontleend worden aan de controle en handhaving van milieuregels bij bedrijven. 

Toezicht van het rijk en provincies kan zich beperken tot die gemeenten en waterschappen 

die onvoldoende presteren, daarbij kan sprake zijn van het model van de 

instructiebevoegdheid. Duidelijk is dat het huidige flexibele en weinig strikte  ‘bulktoetsen’ niet 

functioneert, effectiviteit en efficiëntie vereisen een ander format.        

 

Drinkwaterbedrijven 

Wat betreft de drinkwaterbedrijven valt de geringe betrokkenheid bij activiteiten van 

gemeenten en waterschappen op. Dit klemt des te meer omdat blijkt dat stedelijke 

uitbreidingsplannen onvoldoende mede aangestuurd worden vanuit het perspectief van 

optimalisatie van waterissues in het stedelijk gebied.  Daarbij kunnen deze belangrijke 

consequenties hebben voor de waterwinningspunten in het stedelijk gebied en met name in 

de periferie van het stedelijk gebied. Bij stedelijke waterplannen zijn drinkwaterbedrijven lang 

niet altijd betrokken, gemeenten en waterschappen zien daar ook dikwijls de noodzaak niet 

van in. Bijvoorbeeld in de in ontwikkeling zijnde handleiding stedelijke waterplannen is 

vooralsnog een dergelijke aanbeveling niet opgenomen. Een zelfde beeld bestaat overigens 

waar het de overige relevante planfiguren en planinstrumenten aangaat. Onduidelijk blijkt of 

het hier desinteresse en gebrek aan scherpte  van waterschappen en gemeenten betreft dan 

wel passiviteit aan de zijde van drinkwaterbedrijven. Gezien het belang van de winning van 

drinkwater uit grondwater en de rol die grondwaterwinning voor drinkwater kan spelen (en 

speelt)  in de grondwateroverlast en –onderlast  problematiek is de geringe participatie van 

drinkwaterbedrijven in planprocessen een zwak punt.  Tenslotte is strikte instructie over en 

handhaving van het regime in grondwaterbeschermingsgebieden in het belang van 

drinkwaterbedrijven, een aspect dat in de praktijk zwak uitgevoerd blijkt te worden.   
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6 Samenvatting en conclusies 
 

 

Achtergrond van het onderzoek 
 

Met dit rapport wordt gevolg gegeven aan actiepunt 5 in de Rijksvisie Waterketen (april 2003), 

waarin gepleit wordt voor nader onderzoek naar het functioneren van het planstelsel inzake 

‘water in de stad’, en de positionering binnen dat planstelsel van relatief nieuwe planfiguren 

en afstemmingsinstrumenten zoals het stedelijk waterplan en het  afvalwaterakkoord. In dit 

rapport wordt het operationele planstelsel voor ‘water in de stad’ geëvalueerd en van 

verbetervoorstellen voorzien. De methode van onderzoek bestond uit: (1) een inventarisatie 

van de voor het stedelijke gebied relevante planfiguren en afstemmingsinstrumenten; (2) een 

inventarisatie en doorlichting (‘review’) van bestaande literatuur over het functioneren van dit 

planstelsel; (3) het interviewen (via een ‘online-survey’) van functionarissen werkzaam bij 

gemeenten, provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Voor de ‘review’ zijn ruim 80 

titels van publicaties en andere documenten geselecteerd. Voor de ‘online-survey’ zijn op 

voordracht van de leden van begeleidingsgroep 112 uitnodigingen verstuurd, 70 hebben 

daadwerkelijk deelgenomen. Het project is in opdracht en onder leiding van het Ministerie van 

Verkeer en waterstaat (RIZA) uitgevoerd door een onderzoeksteam van de Universiteit 

Twente. De resultaten van het onderzoek (analyse en aanbevelingen) geven de mening weer 

van de onderzoekers. Het project werd begeleid door een begeleidingsgroep met 

vertegenwoordigers van de ministeries van V&W, VROM, en BiZa, alsmede 

vertegenwoordigers van het IPO, de UvW, de VNG, en de VEWIN.  

 

 

 

Effectiviteit en efficiëntie van het planstelsel 
 

Het functioneren van het planstelsel is geëvalueerd in termen van effectiviteit en efficiëntie. 

Effectiviteit is opgevat als de mate van doorwerking van rijksbeleid (gericht op water in de 

stad) in operationele plannen op decentraal niveau, waarbij het met name gaat om de vraag 

of op operationeel niveau de integrale afweging wordt gemaakt die op rijksniveau wordt 

voorgestaan. Efficiëntie is opgevat als de mate waarin dit doelmatig (met zo min mogelijk 

verspilling van middeleninzet) gebeurt. Het oordeel over effectiviteit en efficiëntie van het 

planstelsel is gebaseerd op meningen hieromtrent die via de literatuur-review en via de 

online-survey bij respondenten werden opgespoord. 
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Conclusie 1: De effectiviteit van het planstelsel wordt neutraal tot gematigd positief 

beoordeeld, 77 %  is niet negatief. De drinkwaterbedrijven hebben gemiddeld wel een 

gematigd negatief oordeel in vergelijking met respondenten van gemeenten, waterschappen 

en provincies. Gemeenten houden naar mening van de respondenten van 

drinkwaterbedrijven onvoldoende rekening met het belang van stedelijke 

grondwaterwinningen voor de drinkwatervoorziening (inclusief stadsranden). 

 

Dit totaaloordeel over de effectiviteit van het planstelsel in het stedelijk gebied is, 

geïnterpreteerd in de breedte van de verzamelde data, een resultante van: 

- een kritische houding van de respondenten waar het de traditionele dominantie van het 

ruimtelijk ordeningsspoor en beperkte afstemming van r.o. met water- en milieusporen 

betreft; 

- appreciatie van recente vernieuwingen in het planstelsel;  

- verwachtingen dat de opbrengsten van recente vernieuwingen nog niet gemaximaliseerd 

zijn; 

- een gedifferentieerd beeld waar het de onderscheiden onderwerpen van waterbeheer 

betreft.        

 
Conclusie 2: De efficiëntie van het planstelsel in het stedelijk gebied wordt negatiever 

beoordeeld dan de effectiviteit, 8% van de respondenten is positief, 50% neutraal. In het 

woud van planfiguren en afstemmingsinstrumenten komen respondenten naar hun gevoel 

slechts in beperkte mate toe aan de scherpe afstemmingsvragen. 

 
Dit totaaloordeel is, geïnterpreteerd in de breedte van de verzamelde data, een resultante 

van: 

- een gesignaleerd tekort aan kennis van zowel de waterketen als het watersysteem in het 

stedelijk gebied; 

- een indicatie dat de waterdoelen voor het stedelijk gebied nogal eens ‘klakkeloos’ worden 

overgenomen vanuit rijkskaders in combinatie met de constatering dat deze doelen in 

context van de specifieke karakteristieken van stedelijk gebied niet altijd passend zijn; 

- een dikwijls onduidelijke relatie tussen de concrete activiteiten  en doelbereiking;   

- een gebrekkige samenwerking tussen actoren, hoewel het beeld ontstaat dat in recente 

jaren een aanzienlijke verbetering bewerkstelligd is;  

- de veelheid aan formele en informele planfiguren en instrumenten.      
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Knelpunten in het planstelsel 
 

Ten behoeve van de categorisering van aan te treffen knelpunten in het planstelsel, en 

daarmee de zoektocht naar de algemene aangrijpingspunten voor verbetering, is een 

analysekader gebruikt. De volgende vier perspectieven worden in de rapportage 

onderscheiden: (1) de verticale interactie tussen bestuurslagen, (2) de horizontale interactie 

tussen beleidssectoren en coördinatie van instrumenten, (3) de perspectieven, visies en 

rolopvattingen op planstelsel en de eigen betrokkenheid, (4) de hulpbronnen zoals kennis, 

geld en machtsbasis. 

 
Conclusie 3: Uit de knelpuntenanalyse blijkt dat er vanuit het perspectief van de verticale 

interactie nauwelijks belangrijke knelpunten naar voren komen. Een uitzondering daarop 

vormt de grondwaterproblematiek in de stad. Een kwestie die onvoldoende geregeld is waar 

het de bevoegdheden betreft, hoewel er inmiddels een CIW advies aan de regering ligt. 

 
Conclusie 4: Er worden in aanzienlijke mate horizontale afstemmingsknelpunten 

gesignaleerd. Bij het optreden van deze knelpunten blijken echter vaak rolopvattingen van 

actoren dominant te zijn. Deze worden in stand gehouden en versterkt doordat in drie 

stromen wordt gewerkt: milieu, ruimte en water. Verder zijn er zwaarwegende knelpunten 

aangetroffen waar het de kennis en financiële hulpbronnen aangaat. Gebrek aan kennis 

speelt zowel in de waterketen als in het watersysteem een rol. Tenslotte mist het 

toetsingsbeleid van de provincie scherpte als gevolg van provinciale rolopvattingen over 

toetsen, soms mede onder invloed van de heersende bestuurscultuur tussen provincie, 

waterschappen en gemeenten.  

 

 

Verbeteropties 
 

Met een analytisch onderscheid tussen ‘oudere’ en ‘nieuwe’ elementen in het planstelsel 

wordt in dit project beoogd ‘wat er was’ en ‘datgene dat er in recente jaren bij is gekomen’ te 

onderscheiden. In de afgelopen vijf jaar zijn er onder invloed van gesignaleerde 

verbetermogelijkheden en soms een verhoogd ambitieniveau een aantal vernieuwingen in het 

planstelsel doorgevoerd. De volgende beoordeling van de bijdrage van het planstelsel aan 

het waterbeheer in stedelijk gebied waar het relatief recente vernieuwingen betreft houdt dus 

rekening met de situatie dat delen nog in ontwikkeling zijn.  
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Conclusie 5: Een fors deel van de respondenten vindt de watertoets een flinke 

verbetering. Men is enigermate kritisch over de uitvoering. 

 
⇛ Verbeterpunten betreffen aanloopproblemen (éénvormige toepassing, tijdig 

aanleveren van adequate waterinformatie en heldere waterdoelen), actualisatie 

verouderde bestemmingsplannen en onvoldoende tijdig aansturen van stedelijke 

uitbreidingsplannen. 

 
Conclusie 5a: Een ruime meerderheid van de respondenten vindt het verplichte overleg 

een flinke verbetering, men is kritisch over de uitvoering. Hoewel vaak geassocieerd met de 

artikel  10 Bro procedures, is de uitvoering van de watertoets nog geen vanzelfsprekendheid.  

 

⇛ Verbeterpunten betreffen het vroegtijdig verstrekken door de waterbeheerder van 

informatie en waterdoelstellingen. Verder blijft aandacht voor invoering- en uitvoering 

nodig. 

 
Conclusie 5b: Een ruime meerderheid van de respondenten vindt het wateradvies van het 

waterschap een flinke verbetering, men is kritisch over de uitvoering. De uitvoering van de 

watertoets is nog geen vanzelfsprekendheid. Ook na juridische verankering van de watertoets 

(1 november 2003) in de BRO blijft aandacht voor invoering en uitvoering  nodig.  

 
⇛ Verbeterpunten: De detailkennis van het gebied en het noodzakelijke maatwerk 

kunnen beter. Soms worden waterinformatie en waterdoelen niet tijdig verstrekt door 

de waterbeheerder. Aandacht voor invoering- en uitvoering blijft nodig. 

 
 
Conclusie 5c: Een fors deel van de respondenten vindt de waterparagraaf een 

veelbelovende verbetering. Maar men is kritisch over de uitvoering.  

 
⇛ Verbeterpunten: De waterparagraaf komt meer tot zijn recht als (a) voorafgaand een 

stedelijk waterplan is opgesteld of (b) voorafgaand adequate informatie door de 

waterbeheerders is verstrekt. De uitvoering zou veel beter kunnen als provinciale 

planbeoordelaars dit instrument zwaarder aangezet zouden willen zien.  
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Conclusie 6:  Een fors deel van de respondenten vindt het stedelijk waterplan een flinke 

verbetering. Een verbetering die ook nog eens goed uitgevoerd wordt.  

 

⇛ Verbeterpunten: De plannen zijn  erg divers wat betreft vorm en inhoud en zijn 

onvoldoende gebaseerd  op inzicht in het watersysteem, op inzicht in de waterketen 

en op inzicht in de interactie tussen beide. De plannen leunen verder te zeer op 

nationale beleidskaders. Opvallend is dat drinkwaterbedrijven lang niet altijd 

betrokken zijn. Een handreiking van de UvW en VNG is onderweg en kan mogelijk tot 

verbetering leiden vanaf 2004. In de handreiking wordt de afweging om hier al dan 

niet de drinkwaterbedrijven bij te betrekken overgelaten aan het waterschap en de 

gemeente. Het alternatieve model (nodig de drinkwaterbedrijven altijd uit en laat hen 

zelf de relevantie van de uitnodiging beoordelen) verdient overweging.  

 
 

Conclusie 7: Een flink deel van de respondenten vindt  de waterkansenkaart een flinke 

verbetering, die heel matig wordt toegepast.  

 

⇛ Verbeterpunten: Het is een adequaat instrument om de functiegeschiktheid van 

locaties aan te geven, maar er bestaat verschil van mening over de vorm van de 

waterkansenkaart en de rol die ruimtelijke ordenaars zouden moeten spelen bij de 

totstandkoming ervan. Nu worden stedelijke uitbreidingsplannen in een te laat 

stadium aangestuurd. Een waterkansenkaart die operationeel de functiegeschiktheid 

aangeeft en geen visionair karakter heeft, waarbij r.o. betrokken is, lijkt aantrekkelijk. 

 
 
Conclusie 8: Een krappe meerderheid van de respondenten vindt de (deel) 

stroomgebiedvisie een flinke verbetering. Men is zeer kritisch over de uitvoering. Overigens is 

het belang van (deel)stroomgebiedvisies voor het waterbeheer in het stedelijk gebied beperkt. 

 

⇛ Verbeterpunten: De inhoud van stroomgebiedsvisies is te abstract, te weinig ruimtelijk 

vertaald en de planhorizon lijkt te lang voor het trekken van korte termijn conclusies. 

Er is onvoldoende gefaseerd. Vanuit gemeenten wordt vaak de opmerking gemaakt 

dat stroomgebiedvisies te zeer in overleg tussen provincies en waterschappen zijn 

bepaald en gemeenten te weinig zijn betrokken.  
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Conclusie 9: Een krappe meerderheid van de respondenten vindt het nationale 

bestuursakkoord een flinke verbetering. Men is zeer kritisch over de uitvoering. Hetzelfde 

beeld bestaat van de regionale wateropgave. 

 

⇛ Verbeterpunten: De negatieve opvatting over de uitvoering wordt waarschijnlijk mede 

bepaald door de nieuwheid maar ook door de inschatting dat uitvoering spaak loopt 

op een gebrek aan financiële middelen. De directe betekenis voor het stedelijk gebied 

is beperkt. 

 
 

Conclusie 10:  Een ruime minderheid van de respondenten vindt de optimalisatiestudie 

afvalwatersysteem (OAS) en het afvalwaterakkoord  flinke verbeteringen. Men is zeer kritisch 

over de uitvoering.  

 

⇛ Verbeterpunten: Instrumenten vaker inzetten. Meer duidelijkheid nodig over de 

mogelijkheden en reikwijdte van deze zeer recente instrumenten. De praktische 

vertaling van resultaten van de OAS behoeft ondersteuning.  
 

 
Conclusie 11: Tweederde van de respondenten vindt dat het Provinciale Omgevingsplan 

(POP), waar toegepast, de participatie van gemeenten bij provinciale planning heeft vergroot. 

Meerdere indicatoren zijn aangetroffen die erop wijzen dat de doorwerking van  het POP 

groter is dan van de vier traditionele provinciale milieu- en waterplannen. Wel blijkt structureel 

overleg een belangrijke voorwaarde. Andere positieve effecten betreffen een overzichtelijker 

en consistenter beleid, meer draagvlak en communicatie, een grotere aandacht van het lokale 

bestuur en de burger, een actievere afstemming van beleid en meer integraal denken en 

handelen in het gemeentebestuur en ambtelijk apparaat.  

 

⇛ Verbeterpunten: Provincies die vooralsnog geen POP hebben opgesteld daartoe 

aanzetten. Inhoudelijk leunen bestaande POP’s te sterk op de thematische indeling 

van ruimtelijke ordening. Concepten als ‘duurzaamheid’ of ‘omgevingskwaliteit’, de 

centrale milieuthema’s en de watersysteembenadering en de waterketenbenadering 

komen slechts zijdelings aan bod. Dit vloeit voort uit het specialiteitsbeginsel en leidt 

ertoe dat provincies in hun omgevingsplan de herkenbaarheid van de vier 

beleidsonderdelen (ruimte, water, milieu en verkeer en vervoer) trachten te 

verzekeren. Aanpakken knelpunten in bestaande sectorale wetten, waaronder het 

specialiteitsprincipe, die een vergaande integratie met een hoog ambitieniveau 

belemmeren.  
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Op gemeentelijk niveau is prioritering/finale weging van ruimtelijke belangen, milieubelangen, 

waterbelangen en economische belangen niet terug te vinden in één 

document/beleidsproces. Dit belemmert politisering van de finale weging en versterkt de kloof 

tussen bestuur en burgers. De interesse van het bestuur voor waterissues in het stedelijk 

gebied is beperkt, versterking van het democratisch proces is belangrijk. 
 

 
Conclusie 12: De meerderheid van de respondenten ziet in de invoering van een 

Gemeentelijk Omgevingsplan met een uitvoeringsprogramma een goede keuze voor 

bevordering van doorwerking van waterissues in het stedelijk gebied. Te veel sectorale 

besluitvorming, te weinig integrale besluitvorming en dominantie van het r.o. spoor vormen 

hier de ‘push’-factoren. De verwachting is dat de ontwikkeling naar een meer geïntegreerde 

leefomgevingsplanning zich zal voortzetten. De mogelijkheid het beleid voor de fysieke 

leefomgeving effectiever, doelmatiger en herkenbaarder te maken vormen de ‘pull’-factoren. 

Ondanks nu bestaande praktische bezwaren verdient dit alternatief aandacht.  

 
⇛ Verbeterpunten: Het maken van integrale gebiedsgerichte plannen stimuleren, 

bijvoorbeeld door het Provinciale Omgevingsplan te ondersteunen en het 

Gemeentelijke Omgevingsplan te introduceren. Invoering van een GOP verdient voor 

de langere termijn overweging. Ook zijn daar op basis van de huidige sectorale 

wetten bezwaren aan verbonden. Het GOP vormt in combinatie met het POP een 

veelbelovende variant om de thema’s uit het waterbeleid en het milieubeleid een 

volwaardige plaats te geven in het stedelijk gebied, zeker als de 

uitvoeringsprogrammering gekoppeld wordt aan de begrotingscyclus. Indien dit als 

een brug te ver wordt ervaren, kan een integratie van stedelijk waterplan en 

gemeentelijk rioleringsplan-plus (riolering, regenwater, oppervlaktewater en 

grondwater) tot  een gemeentelijk plan op wettelijk basis met uitvoeringsprogramma 

er vooralsnog voor zorgen dat de diverse relevante wateronderwerpen een steviger 

positie temidden van ruimte milieu en economie krijgen waar het de stedelijke 

leefomgeving aangaat.   

 

 

De komende wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zal een aantal ingrijpende 

wijzigingen brengen. Ondermeer zou dit de positie van het Provinciale Omgevingsplan 

kunnen vereenvoudigen en wordt de provinciale toetsing van gemeentelijke plannen 

heroverwogen. Verder zal het opstellen van een facultatief, niet juridisch bindende, 

structuurvisie voor de gemeente tot de mogelijkheden behoren. Deze structuurvisie kan het 

beleidskader voor de zorg voor ruimtelijke kwaliteit vormen. In de considerans van de wet 

wordt de grondslag verbreed tot de zorg voor een duurzame ruimtelijke kwaliteit. De verbrede 

werkingssfeer maakt het in de toekomst wellicht mogelijk hier ook onderwerpen die relevant 
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zijn voor ‘water in de stad’ in mee te nemen. Verder zal ook de vraag aan de orde relevant 

worden of de modernisering van de Wet op de Ruimtelijke ordening ook tot modernisering 

van onder meer de Wet op de Waterhuishouding aanleiding geeft. In ieder geval zal een 

aantal aanpassingswetten noodzakelijk zijn.  De toetsingsbevoegdheid van de provincie ten 

aanzien van bestemmingsplannen zal naar verwachting wegvallen en worden vervangen door 

een model waarin de provincie in verordeningen algemeen verbindende voorschriften kan 

opstellen en aanwijzingen kan geven. Of provincies hier in relatie tot waterbeleid in voldoende 

invulling aan zullen geven en hoe zich dit  verhoudt tot het bestaande toetsingsbeleid waar 

het de effectiviteit betreft, vormen empirische vragen. Tenslotte is een Integrale waterwet in 

voorbereiding.        

 

Conclusie 13: De vernieuwing van de WRO  en de voorbereiding van de Integrale 

Waterwet  dienen op de consequenties voor het functioneren van het planstelsel water met 

betrekking tot het stedelijk gebied te worden bezien.  Daarbij dient beseft te worden dat er in 

de afgelopen jaren meerdere informele planfiguren en instrumenten in het leven zijn 

geroepen. Bezinning op gewenste herschikking, integratie en codificatie lijkt daarbij nuttig.   

Een dergelijke heroverweging dient ook de kostenrelevante vraag naar de noodzakelijkheid 

van ieder van de schakels uit het planstelsel te omvatten.   

 

 

Vijf thema’s van water in de stad 
 

Vervolgens wordt in dit rapport gekeken naar het functioneren van het planstelsel vanuit het 

perspectief van vijf thema’s die bijzonder relevant zijn voor het stedelijk waterbeheer. De 

thema’s betreffen: (1) het afkoppelen van regenwater van de riolering; (2) de sanering van 

riooloverstorten; (3) de ruimte voor water in stedelijk gebied en waterbeleving; (4) grondwater 

(overlast en onderlast); (5) het veiligstellen van waterwinning en grondwaterbescherming. De 

reden hiervoor is dat een concretisering naar relevante onderwerpen, de gezamenlijke 

werking van planfiguren en instrumenten, meer zicht biedt op de mate waarin het planstelsel 

de problemen in het stedelijk gebied aanpakt en waar ontwikkelingen verder ondersteund 

moeten worden.  
 

Conclusie 14: Een meerderheid van de respondenten is positief over de bijdrage van het 

planstelsel, inclusief de recente vernieuwingen inzake de onderwerpen ‘afkoppelen’, 

‘reduceren riooloverstortingen’ en ‘ruimte scheppen voor water’. Voor de onderwerpen 

‘grondwateroverlast en onderlast’ en ‘drinkwaterwinning en bescherming grondwaterkwaliteit’ 

is het beeld van de bijdrage van het planstelsel  minder  positief. 

 
Op basis van de analyse van de werking van het planstelsel vanuit vijf waterthema’s in de 

stedelijke leefomgeving laten de conclusies 3 en 4 zich verbijzonderen in conclusie 15.    
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Conclusie 15: Waar de werking van het planstelsel onvoldoende rekening houdt met rijks- 

en provinciale kaders wordt dit veroorzaakt door met name horizontale 

afstemmingsknelpunten, met als oorzaken rolopvattingen welke in stand gehouden en 

versterkt worden doordat nog steeds volgens de sectorale sporen milieu, ruimte, water en 

economie wordt gewerkt. Verder speelt schaarste aan hulpbronnen een belangrijke rol. 

Gebrek aan kennis speelt zowel in de waterketen als in het watersysteem. Gebrek aan 

financiën speelt bij alle onderwerpen een belangrijke rol behalve bij de bescherming van de 

drinkwaterwinning en de grondwaterkwaliteit. Verticale interactie is alleen een serieus 

knelpunt bij het onderwerp grondwateroverlast en –onderlast in stedelijk gebied. Hierover is 

reeds een CIW advies aan de regering uitgebracht.  

 
In conclusie 16 tot en met 20 worden over de vijf geselecteerde water thema’s specifieke 

uitspraken gedaan, zowel in termen van knelpunten als in termen van verbeterpunten. In de 

volgende tabel hebben we geprobeerd de mate waarin zich knelpunten voordoen per 

waterthema te kwantificeren op een ordinale schaal (startend met één ‘X’ wanneer het 

knelpunt voorkomt tot ‘XXX’  wanneer het in sterke mate voorkomt).  De tabel laat zich echter 

alleen begrijpen in samenhang met de daaropvolgende conclusies.  

 

Onderwerp 
 

 
Perspectief 

Afkoppelen Overstorten Grondwater
-overlast en 
–onderlast 

Ruimte voor 
water en 
beleving 

Grondwater 
voor 
drinkwater 

Verticale 
interactie 
(formele doorwerking 
van centraal naar 
decentraal) 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

XXX 

 
 
 

 
 
 

Horizontale 
interactie 
(afstemming tussen 
beleidssectoren) 
 
 

 
 

XX 

 
 

XX 

 
 
 

 
 

X 

 
 

XX 

Visies en rol-
opvattingen van 
actoren  
(verspreid over 
beleidssectoren en 
bestuursniveaus) 

 
 

XX 

 
 

XX 

 
 

XX 

 
 

XX 

 
 

XX 

Hulpbronnen 
van actoren 
(kennis, geld) 
 
 
 

 
 

XXX 

 
 

XXX 

 
 

X 

 
 

XXX 

 
 

XX 

 
 
Als in de tabel is vermeld dat er geen verticale afstemmingsknelpunten zijn, betekent dat niet 

dat de doorwerking van het rijksbeleid goed verloopt. Die doorwerking van rijksdoelen wordt 
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ook beperkt door knelpunten in de horizontale interactie, de visies en rolopvattingen van 

actoren en de hulpbronnen van actoren. In situaties waarin knelpunten in de verticale 

interactie niet worden gesignaleerd betekent dit enkel dat verbetering naar verwachting niet 

gevonden kan worden door meer aandacht aan de formele relaties tussen de bestuurslagen 

en bestuursorganisaties te besteden. Daar is de verbeterpotentie niet te vinden, eerder is 

deze te vinden door optredende andersoortige knelpunten aan te pakken.  

 

 

Conclusie 16: Ten aanzien van het afkoppelen worden recente wijzigingen positief 

beoordeeld. Vooral van het afvalwaterakkoord wordt veel verwacht. Bij uitbreidingen lijkt het 

soepeler te lopen, maar bij inbreidingen van bestaand stedelijk gebied verloopt het 

moeizamer. Dit heeft alles te maken met het feit dat bij uitbreidingen de kosten lager liggen 

en afgewenteld kunnen worden. Verdergaande vernieuwingen worden in sterke mate 

wenselijk geacht door de respondenten.   

 

⇛ Verbeterpunten uit de literatuur en de survey: Meer aandacht voor bestaand stedelijk 

gebied (ook voor wat betreft de gemeentelijke bevoegdheden tot sturen) en kleinschalige 

inbreidingen. Politiseren van het issue  (in de gemeente en het gemeentebestuur). Activiteiten 

afstemmen met toekomstig waterkwaliteitsspoor en de Europese Kaderrichtlijn Water. Lokale 

kennis effecten vervuiling verhogen. Waterketenkennis versterken. Afvalwaterketen-

samenwerking versterken. Hierbij gaat het om verdere analyse of afkoppelen schoon 

regenwater nuttig is in een concreet gebied (capaciteit zuivering, oppervlakte verhard, 

bergingscapaciteit rioleringsstelsel, relatie met overstortingen) en vervolgens vertaling van 

uitkomsten in praktische maatregelen en actie. Financieel regime sterker toesnijden op 

bestaand gebied en inbreidingen. 

 
 

Conclusie 17: Ten aanzien van de reductie van overstortingen worden recente 

wijzigingen positief beoordeeld. Vooral van het afvalwaterakkoord wordt veel verwacht. Wel 

worden verdergaande vernieuwingen in behoorlijke mate wenselijk geacht. 
 

⇛ Verbeterpunten uit de literatuur en de survey: Wvo-regime strikt uitvoeren. Lokale 

kennis vervuiling verhogen. Op lokale politieke op agenda plaatsen/politiseren (gemeente en 

gemeentebestuur). Aansluiting zoeken op toekomstig waterkwaliteitsspoor en de Europese 

Kaderrichtlijn Water. Afvalwaterketensamenwerking aansterken. Vanuit duurzaamheid zijn 

overstortingen éénduidig te bestrijden  (gebeurt potentieel door het afvalwaterakkoord). 

Cruciaal is uiteraard de mate waarin zuivering en riool inderdaad samenwerken op regionaal 

of lokaal niveau. Deelwatersysteem en riolering in onderlinge samenhang zien (CIW 
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werkgroep 3, 2001). Draagvlak lokale betaalbereidheid verhogen. Financieel regime 

aanpassen zodat overstortingen ontmoedigd worden. 

 
 

Conclusie 18: Ten aanzien van ruimte voor water en beleving wordt de veelheid aan 

recente wijzigingen positief beoordeeld. Van het Nationaal Bestuursakkoord Water wordt het 

meest verwacht. Verdergaande vernieuwingen worden door veel respondenten als niet voor 

de hand liggend beschouwd.   

 
⇛ Verbeterpunten uit de literatuur en de review: Toetsing door provincie minder flexibel 

en strikter. Relatie WB 21, Nationaal Bestuursakkoord Water enerzijds en Stedelijk Waterplan 

anderzijds aansterken. (Deel)stroomgebiedsvisies  en structuurvisies verder concretiseren. 

Financieringsbasis maatregelen verruimen. 

 

 

Conclusie 19: Wat betreft de bijdrage van het planstelsel aan de aanpak van 

grondwateroverlast en –onderlast in het stedelijk gebied overheerst een negatief beeld. Wel 

wordt van het stedelijk waterplan enige verbetering verwacht. De noodzaak tot verdere 

verbetering wordt sterk gevoeld, te beginnen op het basale niveau van codificatie van 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden.  

 

⇛ Verbeterpunten uit de literatuur en de review (gebaseerd op CIW-avies, 2004): 

Zorgplicht voor ontwatering van het openbaar terrein bij de gemeente leggen. Bouwbesluit 

gebruiken voor privaat terrein. Nieuw gemeentelijk financieringsinstrument  waaruit aanpak 

van grondwateroverlast kan worden aangepakt. Provincie verantwoordelijk voor het 

actualiseren van vergunningen voor grote onttrekkingen. Drinkwaterbedrijven dienen het 

eventueel stopzetten van een onttrekking zo vroeg mogelijk te melden. In hun verordeningen 

en in het waterhuishoudingsplan eisen provincies dat de grondwatersituatie wordt 

meegenomen bij het vaststellen/wijzigen van peilbesluiten en/of streefpeilen zoals neergelegd 

in het waterbeheersplan. Provincies nemen initiatief om bestaande vergunningen voor 

grondwateronttrekkingen te actualiseren. Het ligt voor de hand één actief 

grondwaterbeheerder voor stedelijk gebied aan te wijzen. De gemeente zou aldus kunnen 

worden aangewezen in de provinciale verordening waterhuishouding. Het waterschap zou 

dan actief grondwaterbeheerder voor het landelijk gebied kunnen worden. 
 

 

Conclusie 20: Ten aanzien van grondwater voor de drinkwaterbereiding in het stedelijk 

gebied en de randen van het stedelijk gebied, is het beeld verdeeld. Het beeld is positief waar 

het de verdeling van bevoegdheden en beleidsvorming betreft. Het beeld is negatief waar het 

de uitvoering betreft. Kritiek op de uitvoering is breed en omvat de wijze waarop de provincie 
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nadere eisen stelt in de Provinciale Milieuverordening, de wijze waarop de communicatie naar 

de gemeenten wordt opgepakt, het tekort aan aandacht, interesse en vastbeslotenheid, de 

samenwerking tussen partijen.  

  

⇛ Verbeterpunten uit de literatuur en de review: Betrokkenheid drinkwaterbedrijven 

vergroten. Grondwater voor de drinkwaterbereiding en de kwaliteit van grondwater in GGOR’s 

(landelijk gebied), stroomgebiedsvisies en stedelijke waterplannen volwaardig meenemen. 

Doorkoppeling milieu en waterbeleid naar r.o. aansterken waar het de effecten op de 

drinkwatervoorziening betreft. Voorzieningen treffen om deze factor beter te wegen in 

stedelijke uitbreidingsplannen. Bij ruimtelijke ingrepen zullen de consequenties voor de 

drinkwatervoorziening expliciet in beeld gebracht moeten worden. Dit kan in principe met de 

watertoets, immers zowel de kwantitatieve als ook de kwalitatieve effecten moeten in beeld 

gebracht en gewogen worden. Watertoets deze velden laten beslaan. Communicatie naar 

gemeenten versterken, een handleiding ‘grondwaterbeschermingsgebieden en aanvullende 

eisen’ voor de randen van het stedelijk gebied. Gezamenlijke inspanningen van provincies, 

gemeenten en drinkwaterbedrijven om bestaande (rand)stedelijke drinkwaterwinningen te 

behouden en te voorkomen dat deze gesloten worden  uit kwaliteitsoverwegingen.   
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