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Kaart (1628) van ‘de
geswooren lantmeter bij
den hoeve van Holland
ende Rhijnlandt’ bij
stukken in een proces
gevoerd door Gerrit
Cornelisz., beschuit
bakker, tegen dijkgraaf
en hoogheemraden
van Rijnland om een
schadevergoeding
te krijgen voor het
afbreken van zijn
huis aan de Kolk
te Spaarndam. Bij
vonnis van het Hof
van Holland werd
Rijnland veroordeeld
tot een boete van
350 Carolusguldens.
[Hoogheemraadschap van
Rijnland, collectie kaarten
A-2941]

REDACTIONEEL

’50 EEUWEN WETGEVING
KIJKEN OP U NEER....’
Hans Schouffoer
Op de lagere school leerde ik dat het
schrift lang geleden ontstaan is in rivierdelta’s
zoals die van de Nijl, de Gele Rivier en het gebied
tussen de Eufraat en Tigris. In georganiseerde
samenlevingen heb je immers ‘schrift nodig om de
dingen goed te kunnen regelen’.
Later begreep ik dat het in oorsprong moest
gaan om wetgeving, reglementen en boekhoudingen
van zaken waarover je met alle gebreken van
het menselijk geheugen afspraken moet kunnen
‘vastleggen’. In de deltagebieden denk ik dan gelijk
aan afspraken over irrigatie en de goede verdeling
van het beschikbare water en de verdeling van
de kosten. In de lage landen kwamen er na het
jaar duizend Anno Domini ook afspraken over de
bescherming tegen overstroming bij.
Als bestuurder van Rijnland mocht ik oude
keuren inzien en schriftelijke verslagen over
4
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conflicten tussen het waterschap en de ingelanden
bij het uitvoeren van het waterbeheer, of gewoon
oude burenruzies waar Rijnland bij werd betrokken.
In de verslagen staan prachtige functionele
tekeningen, situatieschetsen en kaarten om de
zaak en de wijze te nemen beslissingen verder toe
te lichten. Met de cumulatieve ervaringen van al
deze conflicten kan het bestuur regels bijstellen.
Alles om de afwegingen tussen particulier belang
en het algemeen belang helderder en makkelijker
te maken. Door de eeuwen heen ontstond op die
manier jurisprudentie en ontwikkelde zich het
denken over de verhouding tussen overheid en
inwoners.
Opvallend trouwens dat veel van die oude
conflicten op dezelfde wijze nog steeds spelen in
soms dezelfde polders, maar nu tussen andere
mensen en andere instanties. Voor Rijnland was dat
een reden om eens goed te kijken waar die regels
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Het zelfde gebied
400 jaar later

echt voor worden gebruikt. Zijn ze echt nodig voor het
waterbeheer of zijn het extra stokken in een onderling
conflict tussen inwoners?

stelselherziening. Een herziening die ook een forse
ICT-opgave voor de betrokken overheden met zich
meebrengt.

Vandaag de dag lijkt het erop dat er meer en
grotere belangen op het spel staan in de delta. Ook
lijkt het dat de samenleving complexer is geworden.
Inmiddels worden al die specifieke belangen met
eigen specifieke regelgeving beschermd terwijl er
juist een groeiende samenhang is tussen verschillende
(sectorale) projecten en activiteiten. Bovendien vraagt
de urgente transitie naar een duurzame ontwikkeling
een voortvarende en zorgvuldige aanpak. Met de
ontwikkeling van de informatietechnologie zijn er
meer mogelijkheden om met deze complexiteit om te
gaan. Informatiesystemen om nauwkeurige kaarten
te maken of situatieschetsen die de te beschermen
belangen real time weergeven. Er zijn ook nieuwe
technologieën om afspraken en jurisprudentie voor
ieder toegankelijk te maken.

In het themanummer dat nu voor u ligt,
wordt u door onze themaredactie meegenomen
naar de achtergronden en implicaties van deze
wetgevingsoperatie. Volgens één van de betrokken
adviseurs de ‘grootste sinds Napoleon’. De
redactie bracht auteurs bij elkaar rond de thema’s
omgevingsvisie, decentrale regelgeving en de
nieuwe manier van besturen. Natuurlijk is er in dit
nummer ook plaats voor uitdagende opinies over de
omgevingswet en de stelselherziening. Namens de
auteurs nodig ik u graag uit om hierop te reageren!
Binnenkort (zie aankondiging achterin dit blad)
organiseert Water Governance tijdschrift een
lezersbijeenkomst waar u in discussie kunt gaan met
de auteurs en wellicht ook met de opstellers van de
Omgevingswet.

Ook inwoners hebben inmiddels andere en
nieuwe manieren om individuele belangen en
collectieve initiatieven onder de aandacht van de
overheid te brengen. De behoefte aan een eenvoudiger
en doelmatiger omgevingsrecht bleek in 2016
een goede reden voor het voorstel van minister
Schultz van Haegen om 26 bestaande wetten in één
Omgevingswet te integreren, om de wetgeving te
stroomlijnen en te vereenvoudigen. Daarmee gaf
zij het startschot voor een even stevige als complexe

De artikelen in ons tijdschrift zijn
beschikbaar in hydrotheek.nl en dus ook
afzonderlijk leesbaar. De volledige edities vindt u
op onze website water-governance.nl.

Hans Schouffoer
hoofdredacteur

M

WATER GOVERNANCE

–

01/2018

–

5

PODIUM

VAN WATERWET
NAAR OMGEVINGSWET
Willem Wensink*

Het zal u vermoedelijk niet zijn ontgaan dat de Omgevingswet in aantocht is.
Bedoeling is dat de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking treedt. 26 wetten
over de fysieke leefomgeving, waaronder de Waterwet, worden gebundeld in één
Omgevingswet. Veel vertrouwde instrumenten uit de huidige wet- en regelgeving
komen terug in de nieuwe wet. Toch brengt de Omgevingswet de nodige
veranderingen met zich. Dat komt niet alleen door de nieuwe regels, maar ook
door de bedoeling van de wet. Het omgevingsrecht moet eenvoudiger en beter
en dat vraagt aanpassingen van een ieder die hiermee te maken heeft. De
Omgevingswet werpt zijn schaduw dan ook vooruit. Deze bijdrage gaat in op de
consequenties van deze stelselherziening voor de waterbeheerder.1

Stelselherziening in het omgevingsrecht
Het omgevingsrecht in Nederland is geregeld
in verschillende wetten en regelingen. Zo zijn
de regels voor het waterbeheer te vinden in de
Waterwet, regels over ruimtelijke ordening in de
Wet ruimtelijke ordening, in de Wet milieubeheer
regels over milieu, de regels over het saneren
van grondwaterverontreinigingen in de Wet
bodembescherming en regels over natuur in de
Wet natuurbescherming. Met de aanstaande
stelselherziening in het omgevingsrecht komt hier
verandering in. 26 verschillende wetten worden
gebundeld tot één wet: de Omgevingswet. Op 22 maart
2016 stemde de Eerste Kamer met grote meerderheid
in met het wetsvoorstel Omgevingswet. Daarmee is een
belangrijke stap gezet in de ambitie van het kabinet om
te komen tot een stelselherziening.
De Waterwet is eind 2009 in werking getreden en dus
een relatief nieuwe wet. Veel zaken uit de Waterwet
komen op eenzelfde manier terug in de Omgevingswet.
Ondanks dat instrumenten op een vergelijkbare
manier terugkomen in de Omgevingswet, zal deze wet
consequenties hebben voor de waterbeheerders. Deze

consequenties vloeien voor een belangrijk deel voort uit
de doelen van de Omgevingswet.
Doelen

va n d e

Omgevingswet

De Omgevingswet kent een aantal verbeterdoelen,
namelijk een inzichtelijker omgevingsrecht,
een samenhangende benadering van de fysieke
leefomgeving, meer bestuurlijke afwegingsruimte
(flexibelere besluitvorming) en een snellere en betere
besluitvorming over projecten. Deze doelen zijn niet
alleen met een nieuwe wet te realiseren. Daarom is
het interbestuurlijk programma Aan de slag met de
Omgevingswet gestart waarmee de implementatie van
de wet wordt begeleid.2 Zo wordt er gewerkt aan een
nieuw digitaal stelsel en een nieuw informatiepunt,
waarin onder andere de bestaande Helpdesk Water
en InfoMil worden opgenomen. Daarnaast wordt
de toekomstige gebruiker van de Omgevingswet op
uiteenlopende manieren geholpen om te kunnen
werken ‘in de geest van de Omgevingswet’. Dit
betekent meer (focus op) samenwerking tussen
overheden, vaardigheden om lokaal flexibel met
nieuwe ontwikkelingen om te gaan en burgers te laten
participeren bij overheidsprojecten. Sleutelwoord bij


* 
Willem Wensink is wnd. hoofd stafafdeling bij de Unie van Waterschappen. Hij is verantwoordelijk voor onder meer het team
Bestuurlijk Juridische Zaken en als projectleider Omgevingswet nauw betrokken bij de totstandkoming van de Omgevingswet. Dit
artikel is op persoonlijke titel geschreven. Voor dit artikel is gebruik gemaakt van: M.J. Kraak en W.J. Wensink, De Omgevingswet en
de praktijk van de waterbeheerder, H2O-Online, 25 februari 2016.
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de Omgevingswet is ‘vertrouwen’, tussen overheden
onderling en van de overheid in burgers en bedrijven.
K a d e rw e t

De Omgevingswet zelf is een zogenaamde kaderwet.
Veel zaken worden uitgewerkt in lagere regelgeving,
namelijk in vier Algemene Maatregelen van Bestuur
(AMvB’s). Zo worden in het Omgevingsbesluit
algemene en procedurele zaken opgenomen. Het
Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) is gericht tot
overheden en bevat onder andere omgevingswaarden
voor de leefomgeving, zoals de normen voor primaire
waterkeringen en waterkwaliteitsnormen (chemische
en ecologische normen op basis van bijvoorbeeld
de Kaderrichtlijn Water). In het Bkl komen ook de
instructieregels van het Rijk gericht tot decentrale
overheden, zoals de verdringingsreeks (rangorde
bij waterschaarste), regels over activiteiten bij de
kust en regels over monitoring en informatie. In het
Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) worden regels
opgenomen over milieubelastende activiteiten van
met name burgers en bedrijven. Als hierbij lozingen
vrijkomen worden deze ook geregeld. Dit besluit is
vergelijkbaar met het huidige Activiteitenbesluit.
Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gaat
over bouwen en is vergelijkbaar met het huidige
Bouwbesluit.
Minder

v e rg u n n i n g e n , m e e r a lg e m e n e r e g e l s
Met de Omgevingswet wordt de tendens naar
meer algemene regels en zorgplichten, in plaats
van vergunningen, voortgezet. Dit moet het voor
initiatiefnemers gemakkelijker maken te weten wat kan
en mag. In het waterbeheer is in de afgelopen jaren
al een beweging gemaakt naar meer algemene regels,
bijvoorbeeld met het Activiteitenbesluit milieubeheer.
De Omgevingswet sluit aan bij deze tendens.

Interbestuurlijke

samenwerking

Concreet zijn in diverse wetsartikelen, of juist
in het ontbreken ervan, de gedachten achter
de Omgevingswet te herkennen. Zo bevat de
Omgevingswet in artikel 2.2 een algemene
afstemmings- en samenwerkingsbepaling die van
toepassing is op de samenwerking tussen overheden
onderling. Tegelijkertijd ontbreken specifieke
bepalingen over interbestuurlijke samenwerking,
zoals die nu (bijvoorbeeld over waterakkoorden) in de
Waterwet zijn opgenomen. Met het schrappen van
deze specifieke bepalingen moet onnodige bureaucratie
worden voorkomen en wordt er ruimte gecreëerd voor
maatwerkoplossingen.

Instrumenten van de Omgevingswet
De Omgevingswet kent zes kerninstrumenten en
daarnaast nog enkele andere figuren. Hierna worden
de zes kerninstrumenten kort besproken, waarbij vooral
wordt ingegaan op de relatie met het waterbeheer.
Daarna wordt ingegaan op een paar andere
instrumenten, die specifiek voor het waterbeheer van
belang zijn.
1  O m g e v i n g s v i s i e

De omgevingsvisie is het eerste kerninstrument
uit de Omgevingswet. Deze is verplicht voor het
Rijk, provincies en gemeenten en is een integrale
langetermijnvisie over de ontwikkelingen van de fysieke
leefomgeving in het betreffende gebied. Het gaat
om een samenhangende visie op strategische niveau.
Grote delen van het huidige nationale waterplan en
de regionale (provinciale) waterplannen zullen in een
omgevingsvisie worden opgenomen.
2 P ro g r a m m a
De meer op uitvoering gerichte onderdelen van deze
waterplannen krijgen een plaats in het tweede kern
instrument, het programma. Een programma bevat
een uitwerking van het te voeren beleid en maatregelen
om aan strategische beleidsdoelstellingen en/of
omgevingswaarden (normen) te voldoen. Voor een
aantal onderwerpen moet verplicht een programma
worden opgesteld. Zo moeten waterschappen verplicht
een waterbeheerprogramma opstellen. Dit is de
opvolger van het waterbeheerplan op grond van
de Waterwet. Ook provincies moeten een regionaal
waterprogramma vaststellen, ter uitvoering van diverse
Europese richtlijnen, waaronder de Kaderrichtlijn
Water. Het Rijk moet een nationaal waterprogramma
vaststellen en tevens stroomgebiedsbeheerplannen,
overstromingsrisicobeheerplannen en een actieplan
op grond van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie.
Het gemeentelijk rioleringsprogramma, nu nog
gemeentelijk rioleringsplan geheten, wordt met
de komst van de Omgevingswet een facultatief
programma.
3

Decentrale

r e g e lg e v i n g

Het derde kerninstrument is de decentrale regelgeving,
die bestaat uit provinciale omgevingsverordeningen,
gemeentelijke omgevingsplannen en
waterschapsverordeningen. Sommige provincies
hebben nu al omgevingsverordeningen, andere
provincies hebben verschillende verordeningen voor
verschillende onderdelen van de fysieke leefomgeving,
bijvoorbeeld een specifieke waterverordening. Met de
WATER GOVERNANCE
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Omgevingswet moeten deze provinciale verordeningen
worden geïntegreerd tot één verordening. Het
gemeentelijke omgevingsplan wordt de opvolger van
het huidige bestemmingsplan, maar moet straks alle
regels bevatten over de fysieke leefomgeving. Dat
betekent bijvoorbeeld dat bepaalde onderwerpen
die nu nog in de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV) zijn geregeld, ook in het omgevingsplan
moeten worden opgenomen. Denk aan regels
over het kappen van bomen. Ook de bestaande
(facultatieve) hemelwaterverordening die een deel van
de gemeenten toepast, wordt straks ondergebracht
in het omgevingsplan. De waterschapsverordening
wordt de opvolger van de huidige keur van de
waterschappen. De grondslag voor deze keur staat in
de Waterschapswet en dat zal niet wijzigen. Wel heeft
de Omgevingswet enkele belangrijke gevolgen voor
de keur. In de paragraaf ‘Consequenties voor het
waterbeheer zal hier op worden ingegaan.
4 A lg e m e n e r e g e l s
Algemene regels geven generieke regels over
activiteiten in de leefomgeving. Het gaat hierbij om
het reguleren van activiteiten via algemene regels
waarmee wordt voorkomen dat burgers en bedrijven
steeds toestemming moeten vragen aan de overheid.
Deze algemene regels zijn straks te vinden in het
eerder genoemde Bal en het Bbl. Ook in de eigen
verordeningen zullen de decentrale overheden, daar
waar het Rijk zelf geen regels heeft gesteld, algemene
regels verbinden aan bepaalde activiteiten. Waar
gewenst kunnen zij ook, via maatwerkregels, afwijken
van de rijksregels uit het Bal.
5

O m g e v i n g s v e rg u n n i n g

De omgevingsvergunning is het instrument voor de
toetsing vooraf van bepaalde activiteiten met gevolgen
voor de leefomgeving. Een initiatiefnemer kan voor het
geheel van door hem gewenste activiteiten toestemming
verkrijgen via één aanvraagformulier en één loket.
De huidige watervergunning (incl. ‘keurvergunning’)
uit de Waterwet gaat onder de Omgevingswet
omgevingsvergunning (voor een wateractiviteit)
heten. Uitgangspunt is dat de vergunningplicht
alleen wordt voorgeschreven wanneer: (a) dit vanuit
het internationaal recht noodzakelijk is of (b) het
onderwerp niet doelmatig of doeltreffend via algemene
regels kan worden geregeld.
6

P ro j e c t b e s lu i t

Het projectbesluit is een instrument voor het Rijk, de
provincies en de waterschappen voor het toestaan van
8
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over het algemeen complexe projecten in de fysieke
leefomgeving met een publiek belang. Met de komst
van de Omgevingswet vervangt het projectbesluit het
huidige projectplan uit de Waterwet. In paragraaf 3 zal
nader op de consequenties voor het projectplan worden
ingegaan.
Naast deze kerninstrumenten zijn voor het waterbeheer
ook de legger, het peilbesluit, de gedoogplichten, de
regels over gevaar en calamiteiten en de rangorde
bij waterschaarste van belang. Ten aanzien van deze
onderwerpen verandert er weinig met de komst van de
Omgevingswet. Voor de legger is dat anders.
Legger

Onder de Waterwet wordt in de legger omschreven
waaraan waterstaatswerken, zoals dijken en
watergangen, naar ligging, vorm, afmeting en
constructie moeten voldoen. Dit is de zogenaamde
normatieve toestand. Daarnaast zijn de ligging
van waterstaatswerken en de daaraan grenzende
beschermingszones onderdeel van de legger. Onder de
Omgevingswet zullen de ligging van waterstaatswerken
en beschermingszones beperkingengebieden gaan
heten. Deze moeten worden opgenomen in de
waterschapsverordening. Zodoende zal de legger op
grond van de Omgevingswet alleen nog de normatieve
toestand beschrijven. En dat is nieuw.

Consequenties van de Omgevingswet
voor het waterbeheer
De Omgevingswet heeft verschillende consequenties
voor het waterbeheer. Hierna wordt op de belangrijkste
consequenties ingegaan.
W at e r

e n ru i m t e l i j k e o r d e n i n g

Onder de huidige Wet ruimtelijke ordening is er
een regeling op basis waarvan gemeenten bij het
opstellen van bestemmingsplannen overleg moeten
hebben met de waterbeheerder. Dit wordt ook wel het
watertoetsproces genoemd. Ook is geregeld dat in de
toelichting bij een bestemmingsplan een zogenaamde
waterparagraaf wordt opgenomen. Gedachte
daarachter is dat waterbelangen in een vroegtijdig
stadium worden meegenomen bij ruimtelijke plannen
en dat gemotiveerd wordt op welke wijze hiermee
rekening is gehouden. Het watertoetsproces bestaat
aldus uit een (expliciete) overlegverplichting en een
motiveringsverplichting bij ruimtelijke besluiten.
In de praktijk vormt de combinatie van overleg en
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motivering de kracht van het instrument. Uiteindelijk
is het aan de gemeente om in ruimtelijke besluiten
gemotiveerd rekening te houden met de gevolgen voor
het watersysteem.
Het watertoetsproces keert ook onder de
Omgevingswet terug. Gemeenten moeten bij de
totstandkoming van het omgevingsplan – de opvolger
van het bestemmingsplan – rekening houden met
de gevolgen voor het beheer van watersystemen.
De opvattingen van de waterbeheerder moeten
daarbij worden betrokken. Aldus is sprake van een
motiveringsverplichting en een meer impliciete
overlegverplichting. Beoogd wordt vroegtijdig in
ruimtelijke planprocessen afstemming te laten
plaatsvinden tussen de betrokken overheden en
gezamenlijk te zoeken hoe ruimtelijke ontwikkelingen
en waterbelangen optimaal samen kunnen
gaan. Verder is de algemene afstemmings- en
samenwerkingsverplichting uit de Omgevingswet van
toepassing. Ook is de regeling voor de weging van
het waterbelang – zoals het watertoetsproces onder
de Omgevingswet gaat heten – van toepassing op
provinciale omgevingsverordeningen, projectbesluiten
en afwijkactiviteiten (waarbij afgeweken wordt van het
gemeentelijke omgevingsplan). Daarnaast blijven de
bestuurlijke afspraken over de verbrede reikwijdte van
het watertoetsinstrument ongewijzigd van toepassing.
In het Bestuursakkoord Water (2011) spraken Rijk,
IPO, UvW, Vewin en VNG af bij alle ruimtelijke
plannen, met inbegrip van structuurvisies (straks
omgevingsvisies), een watertoetsproces te doorlopen.
W at e rv e i l i g h e i d

e n o m g e v i n g s wa a r d e n

In de huidige Waterwet zijn normen opgenomen
voor de primaire waterkeringen. Dit zijn grofweg
de waterkeringen (dijken en duinen) langs de kust
en de grote rivieren en meren. Deze normen –
omgevingswaarden – zullen worden opgenomen in het
Bkl. De status van deze normen verandert daarmee:
de normen voor primaire waterkeringen zijn nu op
wetsniveau verankerd en straks op het niveau van een
AMvB. Aanpassing van deze normen is dan formeel
geen bevoegdheid meer van het parlement, wat
opvallend is vanuit het oogpunt van democratische
legitimatie.
V e rg u n n i n g v e r l e n i n g

e n h a n d h av i n g

Een belangrijke consequentie voor de
uitvoeringspraktijk is te vinden op het terrein van
vergunningverlening en handhaving, daar waar
de overheid direct in contact staat met burgers en

bedrijven. Een van de doelen van de Omgevingswet is
het versnellen en verbeteren van besluitvorming over
activiteiten en projecten in de fysieke leefomgeving.
Dit doel zal eerst en vooral gerealiseerd worden als de
overheid werk maakt van het realiseren van de doelen
van de Omgevingswet. Dat vraagt van de overheid
bij besluitvorming over een vergunningaanvraag
goede samenwerking tussen de betrokken overheden
‘achter het loket’. Ook zal van zowel bestuurders
als ambtenaren een meer integrale benadering
worden gevraagd en een beroep worden gedaan
op vaardigheden om lokaal flexibel met nieuwe
ontwikkelingen om te gaan.
In 2013 is in een afsprakenkader tussen de Unie van
Waterschappen en het toenmalige Ministerie van
Infrastructuur en Milieu onder andere afgesproken
dat de waterbeheerder bevoegd blijft voor
vergunningverlening en handhaving voor handelingen
in het watersysteem, zoals dat nu is geregeld onder
de Waterwet.3 Het gaat dan om activiteiten die
gevolgen kunnen hebben voor de waterkwaliteit,
waterkwantiteit en waterveiligheid. Voorbeelden zijn
lozingen op oppervlaktewater, werkzaamheden in
een beschermingszone van een waterkering of het
onttrekken van water voor bijvoorbeeld beregening.
Stel dat een burger wil bouwen in een beschermings
zone van een waterkering. Dan is voor de
bouwactiviteit een omgevingsvergunning nodig
van de gemeente en voor de handeling in de
beschermingszone een omgevingsvergunning van
de waterbeheerder (waterschap of Rijkswaterstaat).
Bedoeling is dat het digitale loket zodanig wordt
ingericht dat die burger slechts één reactie krijgt: in dit
geval wel of geen toestemming om te mogen bouwen
in de beschermingszone. Achter het loket stemmen de
betreffende overheden de beslissing op de aanvragen
onderling af.
Regulering

va n lo z i n g e n o p

o pp e rv l a k t e wat e r

Het begrip lozen staat sinds de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren, die inmiddels is opgegaan in de
Waterwet, voor het brengen van verontreinigende
stoffen op het oppervlaktewater. Deze lozingen worden
gereguleerd vanwege de waterkwaliteit. Sinds de komst
van de Waterwet en de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) is er een onderscheid gemaakt
in directe en indirecte lozingen. Directe lozingen zijn
lozingen op het oppervlaktewater of direct op de
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Indirecte
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lozingen gaan via de gemeentelijke riolering richting
de RWZI. Voor directe lozingen is de waterbeheerder
het bevoegde gezag en voor indirecte lozingen de
gemeente of de provincie, waarbij de uitvoering
van vergunningverlening, toezicht en handhaving
in de praktijk bij de omgevingsdiensten ligt. Bij
indirecte lozingen heeft de waterbeheerder een
adviesbevoegdheid, die in sommige gevallen dwingend
is. De Omgevingswet brengt geen verandering in het
onderscheid tussen directe en indirecte lozingen.
De regulering van directe lozingen onder de Waterwet
bestaat uit een verbod om te lozen, tenzij vergunning
is verleend door de waterbeheerder of vrijstelling is
verleend in een AMvB. Via het Activiteitenbesluit
en diverse lozingsbesluiten is ruimschoots invulling
gegeven aan deze vrijstelling. Als men voldoet aan
deze algemene regels, dan is de lozing in principe
vrijgesteld van de vergunningplicht. Meestal volstaat
dan een melding. Met de Omgevingswet zal de
verschuiving van vergunningplicht naar algemene
regels verder worden doorgezet, zodat steeds minder
lozingen vergunningplichtig zijn. De regels voor
lozingen worden, voor zover deze samenhangen
met een milieubelastende activiteit, opgenomen in
het Bal. Belangrijk bij de regulering van lozingen
onder de Omgevingswet is dat er geen algemene
verbodsbepaling meer geldt. Onder de Waterwet is een
lozing nog verboden, tenzij vergunning of vrijstelling
is verleend. Onder de Omgevingswet wordt dit
omgedraaid en is een lozing alleen verboden voor zover
dat bij AMvB is bepaald. Als een lozing niet verboden
is, kunnen er wel algemene regels gelden en een
zorgplicht. Door de gewijzigde regulering van lozingen
zullen de werkzaamheden van vergunningverleners,
toezichthouders en handhavers van de waterbeheerders
gaan veranderen. Bij de implementatie van de
Omgevingswet zal hier aandacht voor moeten zijn.
In de huidige situatie zijn er, naast de regels over
lozingen vanwege de waterkwaliteit, vanuit het oogpunt
van waterkwantiteit regels over het brengen van water
in oppervlaktewater of het onttrekken van water.
Voor het hoofdwatersysteem, waar Rijkswaterstaat
de beheerder is, staan deze regels in het Waterbesluit
en de Waterregeling. Voor regionale wateren, waar
waterschappen de beheerder zijn, staan deze regels in
de keuren van de waterschappen. De Omgevingswet
gaat uit van een integraal lozingenbegrip. Dit
betekent dat het begrip lozen over waterkwaliteit én
waterkwantiteit gaat. De (algemene) regels in het Bal
over lozingen gaan dan ook over waterkwaliteit (stoffen)
10
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en waterkwantiteit (hoeveelheid water). Tegelijkertijd
wordt onder de Omgevingswet het principe ‘decentraal,
tenzij…’ gehanteerd, wat betekent dat veel zaken
niet meer op rijksniveau in het Bal worden geregeld.
Algemene regels over lozingen op het regionale
watersysteem vanuit het oogpunt van waterkwaliteit
zullen straks dan ook in de waterschapsverordeningen
te vinden zijn. Ook voor indirecte lozingen staan er
straks regels in zowel het Bal als in het gemeentelijke
omgevingsplan. Daarnaast biedt het systeem van de
Omgevingswet de mogelijkheid om onder voorwaarden
met maatwerkregels of maatwerkvoorschriften
decentraal af te wijken van centrale regels over
lozingen in het Bal.
De regulering van lozingen onder de Omgevingswet
zal dus flink wijzigen. Voor burgers en bedrijven zal dat
wennen zijn. Er komen immers nieuwe regels die ook
nog eens op verschillende plekken staan. Het digitale
stelsel gaat helpen deze regels te ontsluiten, zodat
burgers en bedrijven sneller de informatie kunnen
vinden die zij nodig hebben.
P ro j e c t e n

i n h e t wat e r b e h e e r

Om aan de verschillende normen voor watersystemen
te kunnen voldoen, voeren de waterbeheerders allerlei
projecten uit. De besluitvorming over deze ‘aanlegen wijzigingsprojecten’ loopt nu via het projectplan
op grond van de Waterwet. Voor de zwaardere
projecten, bijvoorbeeld dijkversterkingsprojecten, kent
de Waterwet een bijzondere procedure, namelijk de
projectprocedure. Deze projectprocedure wordt onder
de Omgevingswet vervangen door het – zwaardere –
instrument van het projectbesluit. In veel opzichten
lijkt dit instrument op de huidige projectprocedure.
Nieuw is dat dit projectbesluit ook direct het
omgevingsplan wijzigt. Ook kan het projectbesluit
direct als omgevingsvergunning gelden voor activiteiten
die nodig zijn ter uitvoering van het projectbesluit,
bijvoorbeeld voor het kappen van bomen of het slopen
van gebouwen. De bevoegdheid bij projecten in het
kader van het waterbeheer ligt bij het waterschap of
Rijkswaterstaat (formeel de Minister van Infrastructuur
en Waterstaat). Gaat het om een projectbesluit van
een waterschap dan is goedkeuring nodig van de
provincie. Deze goedkeuring is nodig vanwege de
ruimtelijke aspecten die het projectbesluit mede regelt.
Er is geen besluit meer nodig van de gemeente om het
omgevingsplan aan te passen.
Een ander nieuw aspect van het projectbesluit is
de verplichting om vroegtijdige participatie van
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burgers in de voorbereiding van een projectbesluit
vorm te geven. Zo moet een ieder de kans krijgen
mogelijke oplossingen voor een bepaalde opgave
voor te dragen. In het waterbeheer zijn al volop
voorbeelden van projecten waarin vorm is gegeven
aan vroegtijdige participatie. In het kader van het
implementatieprogramma van de Omgevingswet kan
het erg helpen ervaringen onderling uit te wisselen,
zodat men van elkaar kan leren.

en meldingen, worden in de landelijke voorziening
zogenaamde omgevingsdocumenten beschikbaar
gesteld. Voor het waterbeheer gaat het onder andere
om: omgevingsvisies, (waterbeheer)programma’s,
omgevingsplannen, omgevingsverordeningen,
waterschapsverordeningen en projectbesluiten. Deze
omgevingsdocumenten worden opgenomen in het
register omgevingsdocumenten en digitaal ontsloten via
de landelijke voorziening.

Voor werken aan primaire waterkeringen is het
projectbesluit verplicht en voor andere projecten is dit
naar keuze. In veel gevallen zal het projectbesluit een te
zwaar instrument zijn, zodat men in die gevallen terug
kan vallen op de zogenaamde ‘vergunning eigen dienst’.
De besluitvorming over een project verloopt dan via
een omgevingsvergunning, waarbij de waterbeheerder
via een vergunning aan zichzelf de besluitvorming
over een project vorm geeft. Met de verbeterdoelen
van de Omgevingswet in het achterhoofd, is het dan
de kunst om ook bij deze besluitvorming participatie
van burgers te bevorderen, de integrale benadering van
de leefomgeving vorm te geven door samen te werken
met de medeoverheden en ruimte te bieden aan lokaal
maatwerk.

Om alle overheden goed aan te kunnen laten sluiten
op het DSO, is het noodzakelijk dat er meer volgens
dezelfde standaarden wordt gewerkt. Zo zullen veel
begrippen uniform moeten worden. Het vervangen van
het begrip beschermingszone door beperkingengebied
is daar een voorbeeld van. De ontwikkeling van het
DSO zal stapsgewijs plaatsvinden.

D i g i ta l i s e r i n g

Het belang van een goed werkend digitaal stelsel
is in dit artikel meerdere keren benadrukt. De
Omgevingswet bepaalt dat er één digitaal stelsel van
informatievoorziening over de fysieke leefomgeving is.
Bedoeling is dat de burger of een bedrijf via dit digitale
stelsel kan zien welke regels waar gelden en welke
beperkingen mogelijk van toepassing zijn. Hiermee
wordt de inzichtelijkheid van het omgevingsrecht
vergroot, één van de verbeterdoelen van de
Omgevingswet.
In de huidige situatie kent het omgevingsrecht het
Omgevingsloket Online voor vergunningen, de
Activiteiten Internet Module voor algemene regels
over milieuactiviteiten en het doen van meldingen
en RO-Online voor de digitale beschikbaarheid van
ruimtelijke plannen. Deze voorzieningen worden
samengevoegd in één digitaal stelsel, het Digitaal
Stelsel Omgevingswet (DSO). Twee onderdelen van het
DSO worden in de wet vastgelegd: (a) een landelijke
voorziening en (b) een register omgevingsdocumenten.
Een landelijke voorziening voorziet in het elektronisch
ontsluiten van informatie en biedt de mogelijkheid
tot het elektronisch indienen van een aanvraag of een
melding. Naast het elektronische verkeer bij aanvragen

Conclusies
In dit artikel zijn de belangrijkste gevolgen van de
Omgevingswet voor het waterbeheer beschreven. De
Omgevingswet zet weer een stap verder in het meer
integraal benaderen van de fysieke leefomgeving. Veel
vertrouwde instrumenten uit de huidige praktijk onder
de Waterwet komen terug. Toch zijn de consequenties
van de stelselherziening in het omgevingsrecht aan
zienlijk voor alle overheden, ook voor de water
beheerders. Samen gaan overheden aan de slag met
de verbeterdoelen bij de Omgevingswet. Digitalisering
is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Een goed
werkend digitaal stelsel is cruciaal voor meer integraal
werken en voor de dienstverlening voor burger en
bedrijfsleven. De Omgevingswet wordt een uitdaging
voor de waterbeheerders. Kansen liggen er om met
deze nieuwe wet het omgevingsrecht eenvoudiger en
M
beter te maken.


1 Zie uitgebreider over de consequenties van de
Omgevingswet voor het waterbeheer: M.J. Kraak
en W.J. Wensink, De Omgevingswet: waterbestendig of
waterdoorlatend?, TO 2016, nr. 6, p. 167-177 en H.J.M.
Havekes, P.J. de Putter en W.J. Wensink (red.), Wegwijzer Van
Waterwet naar Omgevingswet. Een praktische handleiding,
Kluwer 2018 (verschijnt medio april).
2 Zie voor meer informatie: https://www.
aandeslagmetdeomgevingswet.nl.
3 Te raadplegen via: https://www.uvw.nl/publicatie/
afsprakenkader-omgevingswet.
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SAMENWERKEN AAN INTEGRALE
OMGEVINGSVISIES MET WATER

Eerste praktijkervaringen met pilots omgevingsvisies
van gemeenten en waterschappen
Corniel van Leeuwen*

In 2021 zal naar verwachting de Omgevingswet worden ingevoerd.
En hoewel de daadwerkelijke invoering van de Omgevingswet nog op
zich laat wachten mag de impact ervan op de beleid- en beheerpraktijk
van provincies, gemeenten en waterschappen niet worden onderschat.
De behoefte om meer integraal en samenhangend te gaan werken,
alsmede de verruiming van de participatiemogelijkheden, vraagt om
een aanpassing van werkprocessen en professionele vaardigheden.
Dat vraagt om een andere opstelling bij provincies en waterschappen,
zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. Bovendien vraagt de bredere
scope van de Omgevingswet, namelijk de gehele fysieke leefomgeving,
om een integrale benadering. En omdat voor een groot deel van het
instrumentarium van de Omgevingswet gemeenten aan zet zijn, is het
voor waterschappen samen met de gemeente een uitdaging om water
als een bijdrage aan de fysieke leefomgeving in te brengen.

Het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
(HDSR) en waterschap Vallei en Veluwe (WVV)2 zijn
de uitdaging aangegaan om samen met een aantal
provincies, gemeenten en ketenpartners via pilots te
leren en reflecteren op werkprocessen, attitudes en
vaardigheden die nodig zijn om de Omgevingswet
op een waardevolle manier in gebiedsprocessen te
benutten. GovernEUR heeft in opdracht van deze
waterschappen een zogenoemde ‘lerende evaluatie’3
uitgevoerd. Een lerende evaluatie is een evaluatie
die tijdens de rit wordt uitgevoerd en welke beoogt
zowel leren als verantwoorden een plaats te geven.
Een lerende evaluatie heeft een dynamisch karakter
en is in staat in te spelen op veranderingen in de
beleidsomgeving. Deelnemers aan de evaluatie
participeren in het formuleren van probleemstellingen,
het verzamelen van gegevens, het interpreteren van
resultaten en het trekken van conclusies. Hierdoor
kunnen er tijdens het evaluatieproces al leerlessen
opgetekend worden. De lerende evaluatie vond plaats


in de periode mei 2017 tot september 2017 en had
betrekking op een 6-tal pilots.
Deze pilots hebben elk hun eigen achtergrond en
kenmerken. Zo is er in de eerste plaats verschil in
de intensiteit en de urgentie van (water)opgaven in
de betreffende gebieden. Ook verschillen de pilot in
gebiedstypen, motieven en opdrachtgeverschap. We
kozen deze pilots, omdat in deze pilots de ambitie
bestond om volgens de spelregels van de nieuwe
Omgevingswet te werken. Juist dit gegeven was nodig
om vroegtijdig te kunnen leren.
De opgedane inzichten uit de evaluatie hebben hun
weerslag gekregen in de handreiking. In de handreiking
wordt (in navolging van de centrale doelen van de Omgevingswet) ingegaan op de leerervaringen ten aanzien
van de leerpijlers participatie, integraliteit en samenhang, cultuurverandering en digitalisering voorafgegaan door een aantal generieke inzichten per pijler.

* Corniel van Leeuwen, Managing raadgevend adviseur/onderzoeker GovernEUR1 (Erasmus universiteit Rotterdam)
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Kenmerken →

Gebiedstype
Waterschap

Opgaven

Motieven

Opdrachtgeverschap

Bunnik,
Houten,
Wijk bij Duurstede

Landelijk
HDSR

Kwaliteit buitengebied
Mobiliteit

Omgevingsvisie:
Gedeelde visie op het
gebied, met eigen
accenten

Gezamenlijk

BodegravenReeuwijk

Gemengd
HDSR

Bodemdaling
Cultuurverandering

Omgevingsplan
opstellen om met
Omgevingswet te
oefenen

Gemeente
Bodegraven-Reeuwijk

Vleuten-De Meern

Stedelijk
HDSR

Groen, Woon-omgeving,
Ontmoeten en
Verplaatsen

Omgevingsvisie voor
deelgebied gemeente
Utrecht

Gemeente Utrecht

Nunspeet,
Elburg,
Oldebroek

Landelijk
WVV

Landschap
Leefbaarheid
Vitaliteit

Omgevingsvisie:
Gedeelde visie op het
gebied, met eigen
accenten

Gezamenlijk

Grebbedijk

Landelijk
WVV

Waterveiligheid

Bredere inbedding
HWBP-project

RWS, i.s.m. WVV

Lopik

Landelijk
HDSR

Kwaliteit buitengebied
Visie op de linten

Actualisering
verouderd
bestemmingsplan4

Gemeente Lopik

Pilots ↓

Participatie
Onder participatie verstaan we het volgende:

De actieve betrokkenheid van de lokale samen
leving (personen en organisaties) en van profes
sionele ‘ketenpartners’ bij het opstellen, uitwerken
of ten uitvoer brengen van een Omgevingsvisie
of -plan door een gebiedsautoriteit (meestal een
gemeente). Participatie kan variëren in de mate
van intensiteit en impact.
De pilots laten zien dat participatie heel verschillend
wordt vormgegeven. In de eerste plaats verschillen de
pilots waar het gaat om de doelgroepen die worden
benut voor participatie. Zo zien we dat bij het project
Grebbedijk participatie als een integraal gebiedsproces
wordt vormgegeven waarbij het waterschap, de gemeente, de provincie, Rijkwaterstaat en Staatsbosbeheer
gelijktijdig aan zet zijn en samen zitting nemen in een
stuurgroep. Bij de pilot Bodegraven-Reeuwijk zien we
daarentegen een focus op het betrekken van profes-

sionele organisaties. Bij de pilot Bunnik, Houten, Wijk
bij Duurstede ligt de focus op burgerparticipatie. De
andere geëvalueerde pilots laten een mix aan methoden
zien. Echter, er vindt niet of nauwelijks menging plaats
van bewoners en professionals bij de pilots. Het zijn
gescheiden trajecten. De pilots worstelen bijna allemaal
met de vraag hoeveel participatie mogelijk is. Sommige stakeholders lijken volgens de respondenten wel
eens participatie-moe. Vooral omgevingsvisies bevatten volgens sommige respondenten te weinig concrete
handvatten voor burgers.
De instrumenten omgevingsvisie en omgevingsplan
zijn in hoge mate vormvrij. De participatie in de pilots
wordt dan ook verschillend ingevuld. De meeste pilots
werken nog met de meer gebruikelijke methoden, zoals
informatieavonden met bewoners en ondernemers.
Een aantal pilots experimenteert met vernieuwende
methoden van burgerparticipatie, zoals een online
enquête (pilot Houten, Bunnik, Wijk bij Duurstede).
Wel is een overgang te zien van een formele (reageren
op bijvoorbeeld bestemmingsplannen) naar meer
informele participatie (inspraak leveren op avonden,
workshops, enz.).
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De gekozen procesaanpak met ketenpartners kan
in de meeste pilots worden getypeerd als staccato.
Participatie met ketenpartners vindt op een aantal
momenten in het proces plaats en is niet altijd een
proces van hoor- en wederhoor. Soms is participatie
erg gericht op het ophalen van doelen, wensen, ideeën
en belangen. Hierdoor ontstaan soms verschillende
informatieposities in de relatie tussen gemeenten,
waterschappen en andere professionele stakeholders.
Ook is er bij de pilots veel variatie in tempo. Soms
blijkt de snelheid van het proces lastig bij te benen
voor organisaties en personen. Aan de andere kant
ontstaat soms ook een zogenaamde ‘participatie black
box’. Stakeholders hebben dan al een tijdje niets meer
van de initiatiefnemer gehoord. De initiatiefnemer
is ondertussen vaak bezig met haar interne
besluitvormingsproces.
Het niveau van participatie5 is meestal mee-weten,
soms mee-denken. Vaak bedoeld om ideeën en
kennis op te halen om deze vervolgens zelf te (laten)
verwerken. Mee-doen als in de zin van mee-schrijven
aan de visie of het plan komt nog nauwelijks voor.
Bij de pilot Nunspeet, Elburg, Oldebroek wordt daar
inmiddels mee geëxperimenteerd naar tevredenheid
van het betrokken waterschap. Partijen vinden een
dergelijke constructie vaak ook lastig vorm te geven
gezien de formele posities en verantwoordelijkheden.
In zijn algemeenheid zien we dat waterschappen de
wens uiten tot (meer) cocreatie, maar deze wens is
niet altijd wederzijds. Gemeenten hebben vaak de
behoefte om regie te houden. Belangrijk daarbij is
ook het verwachtingenmanagement tussen gemeenten
en waterschappen. Wat zijn (nieuwe) rollen die ze tot
elkaar innemen en wat kunnen ze daarbij van elkaar
verwachten. Deze onduidelijkheid bestaat niet alleen
in de beginfase van de pilots, maar ook wanneer de
pilots al een tijdje onderweg zijn. Resultaten van
bovengenoemde signaleringen zien we terug in het
eindresultaat van de pilots (de omgevingsvisies en
-plannen). Wie voelt zich eigenaar van het eindproduct,
zijn dat de partijen gezamenlijk of alleen de schrijvende
partijen? Dat laatste komt nog niet vaak voor.
De belangrijkste participatielessen in de handreiking zijn:
1

 P a rt i c i pat i e

g a at n i e t va n z e l f : o rg a n i s e e r

e e n u i t n o d i g e n d pa rt i c i pat i e p ro c e s

Participatie is de laatste jaren een echt modewoord
geworden. Participatie gaat in de praktijk echter niet
vanzelf. Het is als schrijfteam van een omgevingsvisie
van belang om de vraag te beantwoorden waarom
je een participatieproces wilt starten en dit te
communiceren met de te betrekken stakeholders. Wil
je perspectieven ophalen, uitleggen waarom de visie of
het plan zo geformuleerd is, een duidelijke mening over
een onderwerp ophalen of eventueel zelf burgers mee
laten besluiten over bepaalde onderwerpen. Verwerk
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deze doelstellingen in een duidelijk participatieplan
met een logische procesaanpak als kapstok. Totale
representativiteit van de samenleving is vaak niet
realistisch. Belangrijker is het een participatieproces
te organiseren dat uitnodigend is voor mogelijke
participanten. Voorkom daarbij dat zogenaamde
‘beroepsbewoners’ (=bewoners welke zich te pas en te
onpas opstellen als vertegenwoordiger van bewoners
en daarmee de representativiteit van de doelgroep
negatief beïnvloeden) zich te pertinent in het proces
manifesteren.
2

 O rg a n i s e e r d e
R a d e n , S tat e n

k a d e r s t e l l e n d e ro l va n
en

A lg e m e e n

bestuur

v ro e g t i j d i g e n d o o r lo p e n d

De rollen van de politieke organen veranderen na
implementatie van de Omgevingswet. Waar sommige
raden zich nu soms nog tot op detailniveau met een
bestemmingsplan bemoeien is de verwachting dat
na implementatie men veel meer als bewaker en
kadersteller van het proces zal optreden. Dat vraagt om
een duidelijke uitspraak over de voor hen gewenste rol.
Vraag daar aan het begin van een traject een uitspraak
over van hen en neem ze tijdens de rit voldoende mee.
Een Raadsleden- of Statenledenwerkgroep kan helpen
de betrokkenheid te vergroten. Probeer daarmee te
voorkomen dat Staten, Raden en Algemene besturen
geheel los van de resultaten van het participatieproces
tot een eigen afweging en besluitvorming komen.
3

 S p e c i f i e k

vo o r wat e r s c h a pp e n e n

a n d e r e k e t e n pa rt n e r s : s a m e n w e r k i n g
t u s s e n wat e rg e d r e v e n k e t e n pa rt n e r s
is noodzakelijk

Het instrumentarium van de Omgevingswet is in
hoge mate vormvrij. Dat maakt dat gemeenten
zelfstandig keuzen kunnen maken in hoe ze een
participatieproces inrichten en wie zij willen betrekken.
Dat kan betekenen dat de meest geëigende partijen
in de nieuwe situatie straks niet meer standaard een
prominente plaats krijgen in het participatieproces.
Specifiek in die situaties is het als waterschap of
ketenpartner verstandig om samenwerking te zoeken
met (andere) watergedreven ketenpartners. Een gedeeld
geluid is een sterker geluid en is dan ook moeilijker te
negeren door de organiserende partij. Het kan helpen
om de watergedreven kernwaarden van een gezonde
leefomgeving prominenter in te brengen bij gemeenten.
4

 V o o r ko m

pa rt i c i pat i e - m o e h e i d

d o o r g e z a m e n l i j k e c o ö r d i nat i e

Er wordt heel wat geparticipeerd in bestuurlijk
Nederland. Zo veel dat partijen wel eens te maken
krijgen met participatie-moeheid bij burgers, bedrijven
en maatschappelijke partijen. Dat is uiteraard
heel vervelend wanneer de ambitie bestaat om via
participatie een omgevingsvisie tot stand te laten
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komen. Het is minstens zo vervelend wanneer je
als burger in korte tijd wordt gevraagd voor een
tweetal processen die veel tijd kosten en die vanuit
jouw perspectief hetzelfde inhouden. Probeer deze
participatie-moeheid te voorkomen door planprocessen
te combineren. Wanneer bijvoorbeeld een gemeente
een omgevingsplan wil herzien en het waterschap gaat
tegelijkertijd aan de slag met een participatieproces
voor een peilbesluit dan is dit een kans om de
participatieambities uit te wisselen en te bezien in
hoeverre gezamenlijk kan worden opgetreden. Het
vergroot het gewicht van het proces en helpt om de
participatieoutput te maximaliseren.

of gemeente met één mond kunnen spreken’. Dat blijkt
in de praktijk niet eenvoudig te zijn omdat vaak
meerdere personen van één organisatie vanuit eigen
projecten in het gebied actief zijn. Waterschappen
hanteren bijvoorbeeld een wateragenda per gebied,
waarin getracht wordt alle input van de verschillende
afdelingen in te brengen.

De belangrijkste lessen ten aanzien van integraliteit en
samenhang zijn:
1

Integraliteit en samenhang
Onder integraliteit en samenhang verstaan we in de
handreiking het volgende:

Omspannen van alle relevante thema’s in de
visievorming, programmering en planvorming
voor het leefomgevingsbeleid.
De lerende evaluatie leert dat iedere pilot een
zoekproces doormaakt hoe integraliteit en samenhang
vorm te geven. Voor de afbakening van de visie of het
plan stellen de deelnemers aan de pilot zich de vraag
hoe breed een integrale aanpak moet zijn. Daarbij is
het de uitdaging om de gewenste integraliteit werkbaar
te houden. Zo wordt er in de pilot BodegravenReeuwijk gewerkt met een aantal inhoudelijke
thema’s om voldoende diepgang te krijgen. De pilot
Lopik maakt daarvoor gebruik van waarden zoals
belevingswaarde, gebruiks- en historische waarden
van het gebied. In pilot Grebbedijk wordt de
gebiedsopgave centraal gesteld. In de pilots Nunspeet,
Elburg, Oldebroek en Vleuten-De Meern wordt
gewerkt met integrerende thema’s als gezondheid,
veiligheid en duurzaamheid. Deelnemers aan de
pilots geven aan dat de zoektocht naar voldoende
integraliteit en herkenkenbaarheid ook een zoektocht
naar eigenaarschap van het eindproduct betekent. Het
veronderstelt namelijk dat de deelnemende partijen
hun inbreng voldoende herkennen in het geheel en dat
geheel ook uitdragen als iets dat van hen is.
Het bereiken van integraliteit en samenhang vereist
tevens inzicht en inleving in de belangen en posities
van andere deelnemende stakeholders. Of zoals één
van de deelnemers het krachtig verwoordde: ‘Je moet
over je eigen opgave(n) heen kunnen kijken’. Het betekent
soms dat waarden die voor de eigen organisatie
heel belangrijk zijn, in het geheel van de visie of het
plan minder belangrijk zijn. Duidelijk is dat de wens
tot (meer) integraliteit en samenhang het interne
afstemmingsvraagstuk belangrijk maakt. Deelnemers
aan de pilots stellen dat intern schakelen noodzakelijk
is om extern impact te hebben: ‘Je moet als waterschap

 S p e c i f i e k

vo o r

W at e r s c h a pp e n

en andere

k e t e n pa rt n e r s : o n t w i kk e l wat e r ag e n da ’ s
p e r g e b i e d o m e f f e c t i e f wat e r i n t e g r a a l
in te kunnen brengen

Gemeenten hanteren in omgevingsvisies doorgaans
het thema gezonde leefomgeving als paraplu en veelal
niet langer meer een sectorale waterparagraaf. Om
ervoor te zorgen dat het waterschap zijn sectorale
belang en kennis op een intern goed afgestemde
manier in het proces voor een integrale omgevingsvisie
kan brengen adviseren we om als waterschap een
wateragenda op te stellen per gebied. Overweeg
daarbij ook of het zinvol is om dat samen met andere
watergedreven ketenpartners (bv. drinkwaterbedrijven,
Rijkswaterstaat) te doen. Zo kan ook voorkomen
worden dat sectorale belangen gaandeweg het proces
(onbedoeld) ondergeschoven raken. Het helpt tevens
om verschillende beelden in de eigen organisatie te
synchroniseren tot een geluid als ketenpartner.
2

 S t u u r

o p d r a ag v l a k e n e e n

gezamenlijk afwegingskader

De gemeente draagt de eindverantwoordelijkheid
voor de op te leveren omgevingsvisie en daarmee ook
voor de gewenste integraliteit en samenhang daarvan.
Toch is het aanbevelenswaardig om gezamenlijk
eigenaarschap te organiseren voor het eindproduct
omdat gemeenten bij de uitvoering niet alleen
verantwoordelijk zijn voor de integraal geformuleerde
ambities. Een aan de voorkant van het proces
gezamenlijk opgesteld afwegingskader (met daarin
criteria over te bereiken integraliteit) om tijdens en
na afloop van het proces de beoogde integraliteit te
kunnen toetsen kan helpen om mede-eigenaarschap te
organiseren. Verder kan door draagvlak als criterium
op te nemen voor het eindproduct het medeeigenaarschap worden vergroot. De omgevingsvisie
krijgt dan – naast formele – ook een informele status.
3

 M a a k

g e b ru i k va n b e s t u u r l i j k e

a f w e g i n g s ru i m t e va n g e m e e n t e n :
stuur op integrale thema’s

Gemeenten hebben bij de implementatie van de
Omgevingswet bestuurlijke afwegingsruimte. Zij
kunnen dan ook in meer of mindere mate ambities
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hebben ten aanzien van het nieuwe instrumentarium.
Wenst men een pragmatische overgang van de oude
naar de nieuwe situatie of wil men het instrumentarium
actief benutten om diverse ambities met elkaar te
verbinden? Dat maakt een groot verschil. Het gesprek
aangaan over deze ambities biedt waterschappen
en andere ketenpartners de kans om te sturen op
integrale thema’s zoals gezondheid, leefomgeving,
gezondheid, klimaatadaptatie en energietransitie waarin
waterwaarden een duidelijke plaats kunnen krijgen.
Het geeft de kans om water als omgevingswaarde te
verknopen aan integrerende thema’s (zoals bijvoorbeeld
een gezonde leefomgeving).

Cultuurverandering
Onder cultuurverandering verstaan we het volgende:

De verandering van professionele competenties,
organisatorische rollen en werkprocessen en van
netwerkrelaties als gevolg van de wens (c.q. de
noodzaak) om anders te gaan werken, in de
geest van de Omgevingswet: meer participatief,
uitnodigend, de leefomgeving centraal en van
buiten naar binnen werken.

geldt zowel voor de interne als de externe context
waarin zij actief zijn. Dat betekent voor hen een
zoektocht om proactief waterbelangen mee te
koppelen aan maatschappelijke en gebiedsopgaven.
Waterwaarden moeten naast de gebruikelijke
formele taken en verantwoordelijkheden, nu ook op
informele wijze worden behartigd. Dat vraagt van de
professionals de vaardigheid om meer van buiten naar
binnen te werken, zich participatief en uitnodigend
op te stellen. Deze intensievere betrokkenheid legt een
stevig beslag op de organisatorische capaciteit van
waterschappen.
De veranderende werkprocessen uiten zich ook in
de werkhouding van de individuele professional.
Deze houding is open en gericht op samenwerking.
Dat betekent dat men soms ‘de expert in zichzelf moet
thuislaten’. Het vraagt andere competenties. De
eigentijdse professional is proactief, kan goed luisteren,
werkt van buiten naar binnen, is flexibel en in staat om
op zichzelf en het proces waarin hij of zij actief is, te
reflecteren.
De belangrijkste lessen ten aanzien van
cultuurverandering zijn:
1

Cultuurverandering heeft dus betrekking op zowel
het individuele niveau (professionals bij gemeenten en
waterschappen), het organisatieniveau (de rollen en
werkprocessen binnen gemeenten en waterschappen) en
het netwerkniveau (de relaties tussen organisaties).
De lerende evaluatie laat verschillen zien in de
benaderingswijze van de nieuwe Omgevingswet en
de achterliggende doelen. Voor sommige organisaties
is de beoogde werkwijze een logische vervolgstap.
Voor andere organisaties is de gewenste opzet nog
een ambitieus doel. Waterschappen vinden dat ze
te weinig tijd hebben om inbreng te leveren in het
participatieproces dat gemeenten organiseren. Er
blijken steeds slechts enkele momenten te zijn om de
voor hen wenselijke input te kunnen meegeven. Dat
ervaren de waterschappen als een ongemakkelijke
opgave. Het betekent dat er sneller en intensiever
moet worden geschakeld tussen collega’s. De interne
organisatie lijkt daar nog niet klaar voor te zijn. De
overgang van sectoraal naar integraal werken betekent
op organisatieniveau dat alle lagen zich hieraan
moeten verbinden. Dat is geen opgave voor de afdeling
Planvorming alleen, maar ook voor bijvoorbeeld
Beheer en Onderhoud. En het is een uitdaging voor alle
functionele rollen, dus zowel voor professionals, als voor
leidinggevenden en bestuurders.
Het betekent ook dat de werkprocessen meer
procesgericht en minder productgericht worden. Dit
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 D e

i n vo e r i n g va n d e

Omgevingswet

v r a ag t o m e e n p ro - ac t i e v e r e e n f l e x i b e l e
h o u d i n g va n m e d e w e r k e r s

Professionals die betrokken zijn bij een proces voor een
omgevingsvisie dienen te beschikken over een open
houding, gericht op samenwerking. Ze dienen ook
flexibel te zijn. Participatie gebeurt niet alleen overdag,
maar soms ook ’s avonds in buurthuizen, cafés, enz.
Participatieprocessen kunnen daarnaast soms ook
lang duren. Dat betekent dat professionals dienen
te beschikken over een lange adem. Een flexibele
grondhouding is dan ook een vereiste. Daarnaast
dienen medewerkers die aan de slag gaan met een
omgevingsvisie goed verbindingen te kunnen leggen,
zowel in de eigen organisatie als in het lokale of
regionale actorennetwerk. “Professionele behendigheid
betekent ook dingen organiseren die je zelf niet kunt”. De
ene keer ben je inhoudelijk expert en de andere keer
ben je meer een verbinder van belangen.
2

 E r

t r e e d t e e n v e rv l e c h t i n g o p

va n a m b t e l i j k e w e r kp ro c e s s e n e n

b e s t u u r l i j k e b e s lu i t vo r m i n g s p ro c e s s e n .

O rg a n i s e e r

d i t da n o o k ac t i e f .

Soms wordt in een participatieproces gevraagd om
input van een individuele organisatie. Deze organisatie
kan het zich dan niet permitteren om deze input pas
na geruime tijd aan te leveren omdat het interne
werkproces te traag verloopt. Interne werkprocessen
moeten synchroon lopen met participatieprocessen
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in de omgeving. Dat veronderstelt dat afdelingen
meer met elkaar verbonden zijn. Dat geldt ook
voor de verbinding tussen ambtelijke werkprocessen
en bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Het is
onwenselijk dat na een intensief participatieproces
met de lokale samenleving en/of professionele
ketenpartners het bestuurlijke besluitvormingsproces
(te) lang op zich laat wachten. Daarmee wordt de
participatie te kort gedaan.

Digitalisering
Onder digitalisering verstaan we in deze handreiking
het volgende:

Omgevingswet. De pilots laten zien dat het werken
met de nieuwe Omgevingswet een proces van
geleidelijke implementatie is. Stap voor stap zal worden
toegewerkt naar een nieuwe werkwijze. Dit proces
kan alleen op gang komen als overheidspartijen en
ketenpartners actief aan de slag gaan met het nieuwe
instrumentarium. We hopen dat dit artikel inspireert
om aan de slag te gaan met de Omgevingswet. De
handreiking en verdere achtergronden van de lessen uit
de lerende evaluatie kunnen gevonden worden via de
volgende link:
https://www.hdsr.nl/info_op_maat/gemeenten/
omgevingswet/handreiking/

M

Het complete traject voor digitale ontsluiting,
inclusief het toepassen van informatie- en
communicatietechnologie.
Innovaties ten aanzien digitalisering hebben in
de onderzochte pilots nog weinig urgentie. De
respondenten geven daarbij aan dat er op dit punt nog
veel onduidelijk is. De Rijksoverheid heeft weliswaar
grote ambities geuit op dit punt maar de doorwerking
daarvan is nog niet zichtbaar. Zo is het voor de
deelnemers aan de pilots bijvoorbeeld nog de vraag hoe
de informatiehuizen zullen worden ingericht. Ook zal
het digitaal stelsel Omgevingswet naar verwachting pas
op de lange termijn beschikbaar komen. Deelnemers
verwachten wel dat het een ingewikkeld thema zal zijn
dat veel inspanning zal vergen van de organisaties.
Vooral ten aanzien van het verzamelen en met name
het integreren van verschillende informatie- en
kennisbronnen zal een flinke inspanning moeten
worden geleverd. Ook de ontsluiting van informatie
aan niet-experts lijkt een grote uitdaging te zijn.
Dat betekent dat we op dit moment in de pilots een
werkwijze waarnemen zoals gebruikelijk in de Wet
ruimtelijke ordening: er wordt gewerkt met digitale
kaarten, viewers, etc. Zo is in de pilot Bodegraven
geëxperimenteerd met regels van het omgevingsplan
door middel van een digitale module. Daarom is het
wellicht beter om te spreken over ‘informatisering’.
De pilots laten nog weinig activiteiten zien als het
gaat om het digitaal ontsluiten van informatie. Wel is
het zo dat in de pilot Vleuten-De Meern de conceptomgevingsvisie via een online omgeving is gedeeld
met stakeholders. In de pilots Bunnik, Houten en
Wijk bij Duurstede is een online module gebruikt om
perspectieven en meningen op te halen ten aanzien
van de omgevingsvisie. Het gaat er veel meer om
hoe de beschikbare informatie bijeen te krijgen en
(wederzijdse) informatiebehoeften te identificeren.

Tot slot
De pilots laten een mooi beeld zien van de eerste
ervaringen met het nieuwe instrumentarium van de




ABSTRACT

GovernEUR (onderdeel van de Erasmus Universiteit
Rotterdam) heeft, in opdracht van Waterschap Vallei en
Veluwe en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de
handreiking ‘Samenwerken aan integrale omgevingsvisies
met water’, geschreven. De handreiking gaat in op de eerste
praktijkervaringen met een 6-tal pilots omgevingsvisies van
gemeenten en waterschappen. Het doel is medewerkers van
waterschappen, gemeenten, provincies en ketenpartners te
inspireren bij het werken aan een omgevingsvisie. GovernEUR
reflecteerde op de ervaringen ten aanzien van een viertal
leerpijlers (1. participatie, 2. integraliteit en samenhang, 3.
cultuurverandering en 4. digitalisering). In dit artikel presenteren
we de belangrijkste inzichten en suggesties uit deze handreiking
en dagen we professionals uit zelf aan de slag te gaan met het
organiseren van de benodigde professionele behendigheid.


1 GovernEUR beoogt het realiserend vermogen in de
samenleving te versterken met behulp van state-of-the-art
bestuurskundige kennis die in interactie met de praktijk
wordt ontwikkeld, toegepast en verfijnd. GovernEUR doet
dat door het uitvoeren van assessments, reflecties, evaluaties,
interventies of procesbegeleiding (www.Governeur.nl)
2 Het onderzoek werd vanuit de praktijk begeleid door Jasper
Timmer (WVV) en Dries Schuwer (HDSR)
3 De factsheet methode lerende evaluatie is te vinden via
de volgende link: https://governeur.nl/wp-content/
uploads/2017/05/governeur-factsheet.pdf
4 Een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte dat binnen
de Crisis- en Herstelwet is opgesteld, kan opgevat worden als
een voorloper van het omgevingsplan fungeert.
5 
We maken in de handreiking onderscheid tussen mee-weten,
mee-denken, mee-doen en mee-beslissen als niveaus van
participatie
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STUREN OP HET OMGAAN
MET REGENWATER
ONDER DE OMGEVINGSWET
Gert Dekker, Kryštof Krijt*

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking. Met name op nationaal niveau verval
len een aantal bestaande regelingen en regels. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de
lozingsregels van regenwater in het riool, in de bodem en in het oppervlaktewater.
In dit artikel willen wij laten zien wat er gaat veranderen op het gebied van de
omgang met regenwater en op welke wijze de nieuwe instrumenten die de
Omgevingswet biedt, door decentrale overheden benut kunnen worden om hierop
actief te sturen. De omgang met regenwater is niet alleen een goed voorbeeld
om de bedoeling van de herziening van het omgevingsrecht te illustreren. Het is
ook een actueel vraagstuk als onderdeel van het bredere maatschappelijke thema
klimaatadaptatie.

Regenwaterproblematiek
vraagt om decentrale keuzes
Een van de zekerheden in het leven is dat het regent.
Dat plaats burgers, bedrijven en overheden voor
keuzes. Bijvoorbeeld over hoe met regenwater van
daken en verhardingen wordt omgegaan, zowel op
particulier terrein als in de openbare ruimte.
De overheid heeft daarbij ook de keuze te maken,
in hoeverre ze de eigenaren van percelen faciliteert
(ontzorgt) bij de afvoer van regenwater door de
aanleg van voorzieningen voor de inzameling, het
transport en het in het milieu brengen van regenwater.
Daarbij heeft de overheid ook de opgave om de
verantwoordelijkheden van de perceeleigenaren en van
zichzelf af te bakenen. Met andere woorden: Wat is
de rol van de perceeleigenaar en wat is de rol van de
overheid bij het verwerken van regenwater?
Bij het maken en het uitvoeren van de keuzes rondom
het verwerken van regenwater is de samenwerking
tussen overheden, en met name tussen de gemeente en
het waterschap, onontbeerlijk.
Bij het regenwatervraagstuk speelt ook wetgeving
een belangrijke rol. Nu is die nog grotendeels
ondergebracht in de Waterwet, de Wet milieubeheer,

de Wet bodembescherming en de uitvoeringsbesluiten
op grond van die wetten.1 Die wetgeving zal met de
komst van de Omgevingswet ingrijpend veranderen.
Dit artikel beschrijft eerst de veranderingen en geeft
daarna ook een doorkijkje naar hoe door gemeenten
en waterschappen de regenwaterproblematiek onder
het nieuwe stelsel zou kunnen worden aangepakt.
Maar eerst volgt een korte schets van de Omgevings
wet zelf.

De Omgevingswet in het kort
De Omgevingswet is een reactie op veel ervaren
knelpunten in het omgevingsrecht die voortkomen
uit complexe en versnipperde regelgeving en een
onbalans tussen zekerheid en dynamiek. Ook geeft
de wet invulling aan de wens om de bestuurlijke
afwegingsruimte op lokaal niveau te vergroten,
zodat meer ruimte ontstaat voor het faciliteren van
maatschappelijke initiatieven.
De Omgevingswet biedt ruimte voor ontwikkeling
en waarborgen voor kwaliteit. Door de bundeling
van wetgeving zijn minder regels nodig. Hierdoor
kan de wetgeving duidelijker en overzichtelijker
worden opgeschreven. Dit maakt het wettelijke kader
inzichtelijker voor burgers, bedrijven en overheden.


* 
Gert Dekker, adviseur stedelijk waterbeheer, Ambient, Kryštof Krijt, programma Eenvoudig Beter, ministerie van BZK.
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Er staan twee maatschappelijke doelen centraal in de
Omgevingswet:
 een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en
een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand
houden;
 de fysieke leefomgeving doelmatig beheren,
gebruiken en ontwikkelen om er maatschappelijke
behoeften mee te vervullen.
De Omgevingswet zelf kent vier verbeterdoelen:
 de fysieke leefomgeving samenhangend benaderen;
 de bestuurlijke afwegingsruimte voor de fysieke
leefomgeving vergroten;
 de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het
gebruiksgemak van het omgevingsrecht vergroten;
 de besluitvorming over projecten in de fysieke
leefomgeving versnellen en verbeteren.
Bij de stelselherziening zijn voor wat betreft
regenwater de volgende uitgangspunten van belang:
 aansluiting bij Europees recht en
internationale verdragen;
 gelijkwaardige bescherming;
 flexibiliteit (afwegingsruimte en
maatwerkmogelijkheden);
 aansluiting bij bestaande rollen en verantwoordelijk
heden van burgers, bedrijven en overheid;
 aansluiten bij de bestaande bestuurlijke taakverdeling;
 vertrouwen.
De Omgevingswet kent zes kerninstrumenten. Figuur
1 geeft een samenvatting van deze instrumenten, de
onderlinge relatie en de plek in de beleidscyclus.
De belangrijkste consequentie van de Omgevingswet
voor het stedelijk waterbeheer is dat de beleidsvrijheid
van gemeenten en waterschappen verder toeneemt.
Concreet krijgt dit vorm door:
 deregulering van regels voor lozingen in de riolering,
bodem en op het oppervlaktewater;
 het vervallen van de verplichting om bij het niet
rioleren van het buitengebied een ontheffing van
de provincie te hebben;
 het vervallen van de wettelijke planverplichting
van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

Juridisch kader omgaan met regenwater:
Hoe was het en hoe wordt het?
De zorgplichten van gemeenten en waterschappen
in huidige regelgeving

De zorgplicht voor afvloeiend regenwater is vastgelegd
in de Waterwet (art. 3.5). De perceel eigenaar is
verantwoordelijk voor het verwerken van regenwater
op het eigen terrein. De gemeente is verantwoordelijk
voor de inzameling van afstromend regenwater van
percelen, waarvan de eigenaren niet zelf kunnen
voorzien in de afvoer naar het oppervlaktewater of
naar de bodem. Als de gemeente het regenwater
inzamelt, is ze ook verantwoordelijk voor de verdere
omgang, inclusief de lozing in oppervlaktewater of
bodem. Zij kan het zowel gescheiden van als gemengd
met huishoudelijk en bedrijfsafvalwater inzamelen. De
wet schrijft niet een bepaalde wijze voor, maar spreekt
wel een voorkeur uit voor gescheiden inzameling via
de voorkeursvolgorde voor het omgaan met afvalwater,
vastgelegd in artikel 10.29a van de Wet milieubeheer
(zie tekstkader verderop in het artikel).
Bij gescheiden inzameling en afvoer kan er een nauwe
relatie zijn met de gemeentelijke zorgplicht voor het
omgaan met grondwater (art. 3.6 Waterwet). Soms
kan het wenselijk zijn om regenwater ter aanvulling
van grondwater te gebruiken, in andere gevallen kan
regenwater samen met eventueel overtollig grondwater
worden afgevoerd. Bij gemengde inzameling is er
een relatie met de zorgplicht voor inzameling en
transport van stedelijk afvalwater die is vastgelegd
in de Wet milieubeheer (art. 10.33 Wm) en de
zuiveringszorgplicht van het waterschap (artikel 3.4
Waterwet). De gemeente is verantwoordelijk voor
aanleg en beheer van vuilwaterriolen, waartoe ook
gemengde stelsels behoren, en voor het transport van
het afvalwater naar een zuiveringtechnisch werk (rwzi).
Het waterschap is vervolgens verantwoordelijk voor de
zuivering van het aangeleverde water en het brengen
daarvan in het oppervlaktewater.
De zorgplichten van gemeenten en waterschappen
onder de Omgevingswet

Alle bovengenoemde zorgplichten worden
samengebracht in de Omgevingswet. Dit zonder
inhoudelijke wijzigingen. Er is wel sprake van enkele
tekstuele aanpassingen, die in lijn zijn met de stijl van
deze wet.
Binnen de uitgangspunten aansluiting bij Europees
recht2 en vertrouwen3 was het overigens op zich ook
denkbaar geweest om de regenwaterzorgplicht
helemaal niet meer op te nemen. Bij het vastleggen
van deze zorgplicht in de Waterwet was de reden ook
niet dat gemeenten te weinig zouden doen aan het
inzamelen van regenwater. Het ging eigenlijk meer om
het benadrukken van de eigen verantwoordelijkheid
van de eigenaren van percelen. Ook was er geen sprake
van Europese verplichtingen. Maar de start van het
nieuwe wetgevingsproces lag zo dicht na de eerste
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LOZINGSROUTES: KEUZES IN HET OMGAAN MET REGENWATER

De eerste keuze die de gemeente maakt bij
de beleidsmatige invulling van de zorgplicht
regenwater is, of het regenwater vanaf het perceel
wel of niet wordt ingezameld. Op het moment
dat regenwater wordt ingezameld, dan kan de
gemeente vervolgens een aantal keuzes maken:
 de wijze waarop het regenwater wordt
ingezameld (gemengd met vuil water of
(gedeeltelijk) gescheiden daarvan);
 (bij gescheiden inzameling) de schaal en daar
mee mede de bestemming van het regenwater;
 bij lozingen vanuit een rioolstelsel (over
storten gemengde stelsels, lozingspunten
hemelwaterstelsels) is de vraag in hoeverre
emissiebeperkende maatregelen nodig zijn
en of maatregelen in het watersysteem om
wateroverlast te voorkomen, noodzakelijk zijn.
 tenslotte geldt voor alle voorzieningen dat
er keuzes moeten worden gemaakt over de
vervangingstermijn en beheerwijze.
De keuzemogelijkheden bij ‘niet aankoppelen’ of
‘afkoppelen’ zijn veel groter dan bij gemengde
afvoer. Bij gemengde stelsels bepaalt de locatie
van de rioolwaterzuivering (rwzi) immers groten
deels de lozingsplaats.
In nieuwbouwsituaties kiezen gemeenten meestal
in afstemming met waterschappen voor een

gescheiden of een verbeterd gescheiden stelsel.
Daarbij wordt het regenwater apart van het
vuilwater ingezameld en getransporteerd naar
bijvoorbeeld een infiltratievoorziening of het
oppervlaktewater.
Bij rioolvervanging van gemengde stelsels kan de
gemeente kiezen voor (gedeeltelijk) gescheiden
inzameling en verwerking door de aanleg van een
gescheiden stelsel. In de praktijk zijn de beschik
bare ruimte en de kosten bepalend voor deze
keuze. Ook zonder aanpassing van het stelsel kan
worden gekozen voor vrijwillig of gedwongen
afkoppelen van het regenwater, om het bestaande
stelsel te ontlasten.
De keuze voor (gedeeltelijk) gescheiden inzameling of afkoppelen heeft gevolgen voor zowel de
rwzi, de waterkwaliteit als de waterkwantiteit. Het
lozingspatroon verandert: het water (inclusief de
onvermijdelijke verontreiniging) komt niet meer
samen met het effluent van de rwzi in groot water
terecht, maar lokaal in stedelijk gebied in het
oppervlaktewater of de bodem. De keuze heeft
ook gevolgen voor de verdeling van de kosten:
naarmate er minder regenwater via het vuilwaterriool wordt afgevoerd kunnen de kosten voor dat
vuilwaterriool en daaraan gekoppelde rwzi dalen,
de kosten voor lokaal omgaan met regenwater
kunnen daarentegen omhoog gaan. Dat kan zowel
gevolgen hebben voor kostenverdeling tussen gemeente en waterschap als kostenverdeling tussen
overheid en eigenaren van percelen.


vastlegging van de zorgplicht in de Waterwet dat het
weer laten vervallen daarvan niet voor de hand lag.
Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
in huidige regelgeving

Het gemeentelijk rioleringsplan speelt een belangrijke
rol bij het sturen op de omgang van regenwater in de
huidige situatie. Het plan dient als beleidskader voor
de uitvoering van de zorgplichten voor afval-, hemelen grondwater. In het GRP geeft de gemeente per
gebied aan hoe zij haar zorgplichten invult. De Wet
milieubeheer verplicht de gemeente om deze keuzes in
het GRP vast te leggen. Bovendien moet de gemeente
bij de voorbereiding van het plan de provincie, de
zuiveringsbeheerder en de waterbeheerder betrekken.
Rioleringsprogramma onder de Omgevingswet

De inhoud van het GRP sluit onder de Omgevingswet
grotendeels aan bij het begrip “programma”, in
plaats van het begrip “plan”. In het hoofdstuk
“Omgevingsvisies en programma’s” van de
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Omgevingswet komt het GRP niet terug als een
verplicht programma. Wel bepaalt artikel 3.14
dat de gemeente een (onverplicht) gemeentelijk
rioleringsprogramma vast kan stellen. Binnen de
uitgangspunten van de Omgevingswet is het niet
verplichten van het GRP goed te verklaren. De
memorie van toelichting van de wet legt de nadruk
op de keuze om “de verplichting tot het opstellen van
programma’s te beperken tot de Europees verplichte
programma’s”, maar benadrukt tegelijkertijd dat
de onderwerpen die nu in het GRP zijn geregeld
aandacht blijven vragen. Vanuit het uitgangspunt
vertrouwen mag er ook van worden uitgegaan, dat ze
die aandacht krijgen. Inhoudelijk is daarbij zeer goed
voorstelbaar dat met name de visie op het omgaan
met regenwater binnen de gemeente plaats krijgt in
de op grond van artikel 3.1 verplichte gemeentelijke
omgevingsvisie, mede vanwege de verwevenheid met
de andere onderwerpen die in die visie eigenlijk niet
kunnen ontbreken, zoals een visie op de inrichting van
de openbare ruimte. Dat de gemeente de uit de visie

OMGEVINGSVISIES & PROGRAMMA’S
ARTIKEL - STUREN OP HET OMGAAN MET REGENWATER
1 Omgevingsvisie
Strategische en integrale langetermijnvisie
op de fysieke leefomgeving. Verplicht voor
Rijk, provincie en gemeente.

2 Programma’s

3 Decentrale regels

4 Algemene rijksregels

Elk bestuursorgaan heeft een gebiedsdekkende regeling met alle regels voor
de fysieke leefomgeving.

Programma's maken de doelen
van de omgevingsvisie concreet.
Indien nodig met een programmatische aanpak.

Gemeentelijk
omgevingsplan

Algemene rijksregels voor activiteiten beschermen de
leefomgeving. Initiatiefnemers weten hierdoor vooraf
wat de mogelijkheden zijn en hoeven geen vergunning
aan te vragen.

De provinciale
Waterschapsomgevings verordening verordening

5 Omgevingsvergunning
Een omgevingsvergunning is alleen
nodig als de algemene rijksregels niet
volstaan. Deze kan worden
aangevraagd bij één loket.

Omgevingswet

6 Projectbesluit
Een projectbesluit is nodig voor
ingrijpende en ingewik kelde projecten
waarbij een publiek belang speelt.

Figuur 1: Samenvattende illustratie van de zes kerninstrumenten in de Omgevingswet
en de plek in de beleidscyclus. (Bron: www.omgevingswetportaal.nl/publicaties/infographics)

voortvloeiende voorzieningen ook aanlegt en adequaat
beheert zou binnen het uitgangspunt vertrouwen na 25
jaar wettelijke verplichting om een GRP op te stellen
vanzelfsprekend moeten zijn. Dat artikel 3.14 van
de Omgevingswet expliciet de mogelijkheid om een
onverplicht rioleringsprogramma op te stellen noemt,
moet overigens worden gezien in de context van het
zoeken naar draagvlak voor de wettekst. Ook als dat
artikel zou ontbreken zou de gemeente immers een
rioleringsprogramma kunnen uitwerken, net als tal van
andere programma’s die ook niet in de wet genoemd
zijn.
Regels voor lozingen in huidige regelgeving

Welke keuzes de gemeente in het rioleringsplan ook
maakt, afstromend regenwater zal meestal ergens
worden geloosd, tenzij er sprake is van nuttige
toepassing, bijvoorbeeld als gietwater. En voor die
lozingen kunnen regels nodig zijn. Soms één keer (bij
directe lozingen in oppervlaktewater of bodem) en
soms zelfs twee keer (bij een lozing in het rioolstelsel
kunnen regels nodig zijn zowel voor lozen in het stelsel
als lozen uit het stelsel).
De rijksregels voor lozingen zijn nu gebaseerd op drie
verschillende wetten, maar in uitvoeringsbesluiten al
wel zo veel mogelijk bij elkaar gebracht. De integratie
van die regels in het huidige Activiteitenbesluit, het
Besluit lozen buiten inrichtingen en Besluit lozing
afvalwater huishoudens was een goede aanloop naar
het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht. Bij die
integratie bleek echter al, dat specifiek voor regenwater
rijksregels eigenlijk niet veel kunnen betekenen.
Regenwaterproblematiek is bij uitstek locatie specifiek,
en dat wringt met het landelijk uniforme karakter
van de rijksregels. Daarom ligt ook in bestaande
wetgeving over regenwater de nadruk op decentrale
regels. De Wet milieubeheer heeft daartoe in artikel
10.32a een bijzonder instrument in het leven geroepen:
de gemeente mag bij verordening regels stellen aan
hemel- en grondwaterlozingen in rioolstelsels en

bodem. Hiermee kan zij dus de landelijke lozingsregels
voor hemel- en grondwater uit de lozingenbesluiten
aanvullen en daarvan ook afwijken. Maar dit kan
alleen als de gemeente haar beleid voor het omgaan
met hemel- en grondwater goed heeft onderbouwd,
bijvoorbeeld in het GRP.
De VNG heeft een modelverordening uitgebracht voor
hemel- en grondwaterlozingen in de riolering.
De gemeentelijke regels over lozingen moeten overigens
in samenhang worden gezien met ruimtelijke regels
in het bestemmingsplan, die primair bepalend zijn
voor de omgang met regenwater. De keuzes over
de bestemming van gronden bepalen immers of
de regen direct in de grond zakt, of van verharde
oppervlakken af gaat stromen. Dat laatste kan
bijvoorbeeld noodzaken tot het creëren of vergroten
van de waterberging, wat tot regels over waterberging
in het bestemmingsplan kan leiden. Het gemeentelijk
rioleringsplan en de watertoets van de waterbeheerder
spelen bij de afweging over noodzaak van dergelijke
regels een belangrijke rol.
Ook bij lozingen in het oppervlaktewater spelen op
dit moment decentrale regels een belangrijke rol.
De Waterwet maakt bij lozingen onderscheid in
kwalitatieve en kwantitatieve aspecten. Het lozen van
stoffen (het kwaliteitsaspect) wordt in vergunningen
en algemene regels op grond van de Waterwet
gereguleerd. Daarom kan het waterschap in de keur
op dit moment geen kwaliteitsregels stellen en is het
voor decentrale regels aangewezen op zogenaamde
maatwerkvoorschriften (voorschriften voor individuele
gevallen). Het lozen van water (het kwantiteitsaspect)
wordt in de Waterwet alleen bij AMvB gereguleerd
als het om lozingen in rijkswater gaat óf als dat nodig
is met het oog op internationale verplichtingen of
bovenregionale belangen. Dat laatste is meestal niet
het geval. Daarom kan het waterschap in de keur wel
het lozen van water in regionale wateren reguleren.
In de praktijk gebeurt dat ook. Vaak staat in de keur
WATER GOVERNANCE

–

01/2018

–

21

OMGEVINGSVISIES & PROGRAMMA’S
ARTIKEL - STUREN OP HET OMGAAN MET REGENWATER



VOORKEURSVOLGORDE



De Wet milieubeheer kent een
voorkeursvolgorde voor het lozen in de
bodem, het riool en het oppervlaktewater:
a)  het ontstaan van afvalwater wordt

voorkomen of beperkt;

b)  verontreiniging van afvalwater

wordt voorkomen of beperkt;

c)  afvalwaterstromen worden

gescheiden gehouden, tenzij het niet
gescheiden houden geen nadelige
gevolgen heeft voor een doelmatig
beheer van afvalwater;

d)  huishoudelijk afvalwater

en, voor zover doelmatig en
kostenefficiënt, afvalwater
dat daarmee wat biologische
afbreekbaarheid betreft
overeenkomt, worden ingezameld
en naar een inrichting als
bedoeld in artikel 3.4 van de
Waterwet getransporteerd;

e)  ander afvalwater dan bedoeld

in onderdeel d), zo nodig
na zuivering bij de bron,
wordt hergebruikt;

f)  ander afvalwater dan bedoeld in on

derdeel d) lokaal, zo nodig na retentie
of zuivering bij de bron, wordt in het
milieu gebracht;

g)  ander afvalwater dan bedoeld in

onderdeel d) dat naar een inrichting
als bedoeld in artikel 3.4 van de
Waterwet wordt getransporteerd.

De voorkeursvolgorde is geen dogma.
De uiteindelijke afweging moet
lokaal worden gemaakt. Daarbij staat
doelmatigheid van de oplossing centraal.



dat voor waterlozingen in oppervlaktewater een
watervergunning nodig is of dat algemene regels
gelden (inclusief meldplicht).
De UvW heeft een modelkeurverordening uitgebracht.
Regels voor lozingen onder de Omgevingswet

Bij de Omgevingswet is bij het opstellen van regels
over activiteiten het uitgangspunt “decentraal,
tenzij” leidend geweest. Omdat – zoals hiervoor
is aangegeven – het zwaartepunt bij regenwater
al lag bij decentrale regels, lag het voor de hand
om de rijksregels over het lozen van regenwater
helemaal te laten vervallen. Dit met uitzondering
van regels voor het lozen op rijkswater, waarin het
Rijk – in de rol van waterbeheerder- de regels stelt.
De decentrale regels zijn ook doorslaggevend bij
activiteiten die nog wel door het Rijk in het nieuwe
Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) worden
geregeld. Dat besluit bevat alleen bij heel specifieke
activiteiten regels over omgaan met regenwater,
voor het overige geldt de zorgplicht, en werken
de decentrale regels door als maatwerkregels.
Maatwerkregels zijn regels die decentrale overheden
bij omgevingsplan, waterschapsverordening of
omgevingsverordening kunnen stellen over activiteiten
die ook het Rijk in het Bal regelt. In die zin was de
hemel- en grondwaterverordening een voorloper
van de maatwerkregels. Het kunnen stellen van
maatwerkregels wordt in het Bal veel ruimer mogelijk
gemaakt dan het kunnen werken met verordeningen
op dit moment. Wat afvalwater betreft kan het
voortaan bijvoorbeeld ook bij bedrijfsafvalwater en
huishoudelijk afvalwater. Het Rijk oefent nog wel
enige invloed uit op het opstellen van decentrale
regels. Zo blijft de voorkeursvolgorde voor het
omgaan met afvalwater gelden. Deze blijft nog wel
in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer staan, als
onderdeel van de regels over afvalstoffen.
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De keuze voor decentrale regels brengt met zich mee
dat de ruimtelijke regels en de gemeentelijke lozings
regels over omgaan met regenwater in het omgevingsplan bij elkaar worden gebracht, wat de inhoudelijke
afstemming en overzichtelijkheid kan vergroten.
Samenwerking tussen bestuursorganen

Bij het vastleggen van de gemeentelijke zorgplichten in
de Waterwet bestond al het besef, dat bij invulling van
deze zorgplichten adequate samenwerking met vooral
de waterschappen cruciaal is. Dat heeft geleid tot het
“samenwerkingsartikel” 3.8 van de Waterwet.4 Ook dit
artikel is in de Omgevingswet veralgemeniseerd, en wel
in artikel 2.2 (afstemming en samenwerking). Daarin
is naast de verplichting om rekening te houden met
andere bestuursorganen en zo nodig af te stemmen
ook expliciet de mogelijkheid vermeld om taken en
bevoegdheden gezamenlijk uit te oefenen, iets wat
juist in het water(keten)beheer zeker meerwaarde kan
hebben.
Samenvattend

De Omgevingswet brengt een aantal substantiële
veranderingen in het juridische kader met zich mee. Uit
deze verandering moet echter niet worden afgeleid dat
het Rijk aan de zorgplichten wil tornen, de planmatige
aanpak bij de invulling daarvan wil loslaten en/of en
het stellen van regels over omgaan met regenwater niet
belangrijk vindt. Integendeel, juist het omgaan met
regenwater zal in de komende decennia misschien nog
meer aandacht van de overheid vragen dan tot nu het
geval is in verband met de noodzakelijke aanpassingen
aan een veranderend klimaat (o.a. extreme neerslag
en droogte). De Omgevingswet biedt daartoe aan
de gemeenten en waterschappen een vernieuwde
gereedschapskist met instrumenten aan en kiest daarbij
binnen het uitgangspunt vertrouwen voor minder regels
gericht op de verzekering van professioneel gedrag van
overheden. In het volgende deel van het artikel wordt
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In een omgevingsvisie staan de ontwikkelingen en ambities voor een grondgebied. Daarbij rekening houdend met onderwerpen als bouwwerken,
infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, Werelderfgoed en ander cultureel erfgoed. De visie is geen gedetailleerd
plan maar toont de hoofdlijnen voor het langetermijnbeleid. Het Rijk, de provincies en gemeenten zijn verplicht een omgevingsvisie te maken.

Inzicht en samenhang door integrale afwegingen
Milieubeleidsplan

Voordelen

Natuurbeleidsplan

Een bestuursorgaan kan met de
omgevingsvisie duidelijke keuzes
maken en zo invloed uitoefenen op
een goede fysieke leefomgeving.
De inzichtelijkheid en voorspel baarheid voor ondernemers en
burgers neemt er door toe.

Participatie
Door direct betrokkenen bij de
realisatie van de omgevingsvisie te
betrekken, is alle kennis beschikbaar, komen alle belangen van
meet af aan op tafel en ontstaat er
draagvlak.

Vorm

Verkeer- en
vervoersplan

Waterplan

Een omgevingsvisie bevat de
hoofdlijnen van het integrale beleid
voor de fysieke leefomgeving. Er zijn
verder geen vormvereisten.

Structuurvisie

Nu

Straks

De huidige wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving is
versnipperd en verspreid over verplichte sectorale beleidsplannen.
Het overzicht ontbreekt daardoor en soms botsen de plannen.

De integrale omgevingsvisie zorgt voor samenhang. Het geeft ook
aan wat het verantwoordelijke bestuursorgaan zelf doet en wat de
verantwoordelijkheid van anderen is.

Figuur 2: Illustratie Omgevingsvisie (Bron: www.omgevingswetportaal.nl/publicaties/infographics)

nader ingegaan op de manier waarop de gemeenten
en waterschappen de regenwaterproblematiek onder
de Omgevingswet zouden kunnen aanpakken,
gebruikmakend van de instrumenten die het nieuwe
stelsel biedt.

De omgevingsvisie vervangt verschillende sectorale
beleidsplannen voor milieu, natuur, water, verkeer
en vervoer e.d. Deze integrale aanpak vergroot de
inzichtelijkheid en de voorspelbaarheid van het
overheidsoptreden voor een initiatiefnemer.

Uiteraard zal de omslag van het oude naar het nieuwe
stelsel van adequaat overgangsrecht worden voorzien,
waarmee voorkomen wordt dat tijdens de ombouw de
bescherming achteruitgaat.

P ro g r a m m a ’ s

Sturen op de omgang met regenwater
via de trits: doelen, eigen maatregelen
en bindende regels voor inwoners en
bedrijven
Omgevingsvisie

De gemeentelijke omgevingsvisie is een strategische
en integrale visie voor het gehele grondgebied,
waarin de gemeente aangeeft hoe zij haar taken
invult en welke strategische beleidsdoelen en ambities
voor verschillende geografische eenheden van de
fysieke leefomgeving gelden. De omgevingsvisie is
geen gedetailleerd plan, maar toont de hoofdlijnen
van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, de
voorgenomen ontwikkeling5 en het langetermijnbeleid.
In de omgevingsvisie kunnen gemeenten onderscheid
maken in deelgebieden ten aanzien van de invulling
van de taken en de strategische beleidsdoelen. Figuur
2 geeft een korte illustratieve samenvatting van de
omgevingsvisie.

Een programma dient een uitwerking te bevatten van
het te voeren beleid voor de bescherming, beheer,
ontwikkeling, gebruik of het behoud van de fysieke
leefomgeving. Een programma moet maatregelen
bevatten om aan één of meer omgevingswaarden6 te
voldoen of één of meer andere doelstellingen voor de
fysieke leefomgeving te bereiken.
Met een programma legt een bestuursorgaan zichzelf
verplichtingen op. Anders dan de omgevingsvisie
is het programma uitvoeringsgericht. Er staan dus
concrete maatregelen in. Die maatregelen hoeven
overigens geen (fysieke) maatregelen te zijn die door
het bestuursorgaan zelf moeten worden getroffen.
Onderdeel van het programma kan ook zijn het
aankondigen van regels voor burgers en bedrijven, of
bijvoorbeeld een andere invulling van het tariefsysteem
van de rioolheffing.
Ook gezamenlijke maatregelen kunnen in een
programma worden vastgelegd. Daarvoor zijn
verschillende mogelijkheden, zoals medevaststelling
van het programma, een bestuurlijke overeenkomst of
een brief van het bestuursorgaan dat een maatregel zal
uitvoeren aan het bestuursorgaan dat het programma
vaststelt.
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Decentrale

regels

Gemeenten en waterschappen kunnen juridisch
bindende regels stellen aan burgers en bedrijven met
respectievelijk een gemeentelijk omgevingsplan en de
waterschapsverordening (voormalige keur).
Omg evi ngs plan

Het omgevingsplan is het gemeentelijke instrument
met voornamelijk bindende regels voor burgers en
bedrijven. In het omgevingsplan worden per gemeente
alle voor de fysieke leefomgeving relevant geachte
regels ondergebracht. Het omgevingsplan zal dus
een veel bredere reikwijdte kennen dan de huidige
bestemmingsplannen en verordeningen.
W at e r s c h a p s v e r o r d e n i n g

De keur is de huidige verordening van het waterschap
ter uitvoering van de waterbeheertaken. Centraal in
de keur staan gebods- en verbodsbepalingen die zich
richten tot onderhoudsplichtigen en diegenen die
handelingen in watersystemen uitvoeren. De reikwijdte
van de waterschapsverordening is breder dan de
huidige Keur, omdat in tegenstelling tot de huidige
situatie ook kwaliteitsaspecten van lozingen kunnen
worden geregeld.
Ke uze

t u s s e n r e g e l s v oo r h e t g e h e l e

g r o n d g e b i e d e n lo c at i e s p e c i f i e k e r e g e l s

Gelet op het uitgangspunt “decentraal, tenzij”
heeft de wetgever gekozen voor een sterke
deregulering op nationaal niveau en is gekozen
voor het stellen van regels in het omgevingsplan
en de waterschapsverordening. Belangrijke reden
daarbij is, dat de gemeente en het waterschap
naast de mogelijkheid om in het omgevingsplan
en de waterschapsverordening regels voor het hele
grondgebied te stellen, ook de mogelijkheid hebben
om regels aan specifieke locaties te koppelen en
direct op die locaties toe te spitsen. Daardoor wordt
die regel niet alleen korter, maar ook duidelijker, en
kan zo de afweging die een bedrijf of burger maakt
over locatiekeuze of uitvoering van zijn activiteit
vergemakkelijken. Zo weet een gemeente bijvoorbeeld
welke mogelijkheden voor omgaan met regenwater er
daadwerkelijk zijn en kan een regel over het lozen van
regenwater in de bodem of het oppervlaktewater in
overleg met het waterschap gebiedsgericht of zelfs per
locatie veel concreter uitwerken, in plaats van een lastig
te interpreteren regel voor het gehele grondgebied.

R e l at i e

omgevingsvisie en
p ro g r a m m a ’ s

Zoals aangegeven zijn de gemeentelijke omgevingsvisies strategisch van karakter en gericht op de langere
termijn. Programma’s zijn meer uitvoeringsgericht met
het oog op de kortere termijn. In de omgevingsvisie is
vooral de integrale benadering van belang, programma’s kunnen (multi)sectoraal zijn. Maatregelen in programma’s zijn gericht op het realiseren van de doelen
en ambities uit de omgevingsvisie. Met andere woorden:
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de ambities en beleidsdoelen in de omgevingsvisie legitimeren het vaststellen van een programma.
Waar de grens tussen omgevingsvisie en programma’s
ligt, hangt af van de lokale situatie en van de
sturingsfilosofie van de gemeente. Gemeenten kunnen
dus zelf bepalen wat zij in de omgevingsvisie opnemen
en wat in eventuele (multi)sectorale programma’s. Ook
kunnen zij ervoor kiezen deze in samenhang vorm te
geven en op hetzelfde moment vast te stellen.
Tabel 1 geeft een samenvattend overzicht van de
kenmerken van de omgevingsvisie, programma en plan
en de onderlinge relatie.

V a n GRP

na a r o m g e v i n g s v i s i e ,
p ro g r a m m a e n - p l a n

Het GRP zoals wij het nu kennen is in de praktijk een
hybride planfiguur geworden, waarin veel verschillende
aspecten van het riool- en stedelijk waterbeheer
worden vastgelegd. Het gaat hierbij enerzijds om de
gemeentelijke zorgplichten (inclusief de relatie met de
zorgplichten van het waterschap), beleidsdoelstellingen
(gezondheid, veiligheid, milieu en klimaat),
voorzieningen (objecten-stelsel-systeem), de planmatige
uitvoering van fysieke maatregelen, de lange termijn
kostendekking van deze maatregelen en eventueel ander
type maatregelen, zoals o.a. onderzoek, voorlichting/
communicatie, financiële stimuleringsmaatregelen
ed. Ook worden de afspraken met het waterschap
over bijvoorbeeld de waterkwaliteit in relatie tot het
gemeentelijk stelsel in het GRP opgenomen (o.a.
riooloverstorten en lozingen vanuit hemelwaterstelsel).
De uitdaging voor gemeenten is om toe te werken naar
een soort ontvlechting van het huidige GRP, waarbij
de hoofdlijnen van de invulling van de zorgplichten
en beleidsdoelen een plek krijgen in de gemeentelijke
omgevingsvisie, de maatregelen worden opgenomen
in een (riool of water)programma en bindende regels
over bijvoorbeeld het lozen in de riolering een plek
krijgen in het omgevingsplan. Het integreren in de 3
kerninstrumenten zorgt voor een stevige inbedding in
het gemeentelijk beleid en -regelgeving voor de fysieke
leefomgeving. En dat is de plek, waar het riool- en
stedelijk waterbeheer thuis hoort. Figuur 4 geeft een
voorbeeld van doelen, maatregelen en regels voor de
‘sturing’ op de omgang met regenwater.
■ Huidige GRP
■ zorgplichten
■ doelen
■ maatregelen
■ middelen
■ instrumenten
(verordeningen)

Omgevingsvisie

Gemeenteraad

Programma

College B&W

Omgevingsplan

Gemeenteraad

Figuur 3: Illustratie ontvlechten GRP
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Hoe kun je de drie kerninstrumenten benutten
bij het beperken van schade bij wateroverlast bebouwde kom?

Doelen

■ Zorgplicht hemelwater, gebiedsgericht en eventueel onderscheid (ver)nieuwbouw
en bestaande bouw, relatie waterschap
■ Doelstellingen wateroverlast: geen ontwrichting en zo min mogelijk schade
■ Leidende principes (zoals vergroenen, lokaal bergen/benutten)
■ Doelrealisatie via eigen en/of gezamenlijke maatregelen en regels

Omgevingsvisie

Maatregelen

■ Concretisering doelstelling: bijvoorbeeld geen schade bij bui X mm / uur
(bestaand) en Y mm/uur (ver)nieuwbouw
■ Fysieke maatregelen inrichting openbare ruimte en riolering
■ Maatregelen gemeentelijk vastgoed
■ Gezamenlijke maatregelen met waterschap in watersysteem
■ Gezamenlijke maatregelen met bijvoorbeeld woningcorporaties, nutsbedrijven e.d.
■ Inzet financiële prikkels perceelseigenaren
(via differentiatie tariefsysteem of subsidies)
■ Voorlichting en acties gericht op bewustwording
■ Inzet lokale regelgeving bouwen, inrichten en lozen
(in gebieden met potentiele knelpunten)

Programma

■ Bij (ver)nieuwbouw zorgt perceelseigenaar voor berging X mm/uur op eigen terrein
■ Bij (ver)nieuwbouw voorschrijven bouwpeilen, max. verharding, groene daken ed.
■ Verplicht infiltreren
■ Verplicht lozing regenwater afkoppelen van gemengde riolering

Omgevingsplan

Regels

■ Bij nieuwe verharding zorgt perceelseigenaar voor compensatie van tenminste X

Waterschapsverordening (KEUR)

Figuur 4: Doelen, maatregelen en regels voor de “sturing” op de omgang met regenwater.

Een belangrijk deel van het huidige GRP, namelijk de
planmatige uitvoering van fysieke maatregelen komt
dus terug in de vorm van een programma. Dit programma kan ook het kostendekkingsplan bevatten en
tevens dienst doen als onderbouwing voor de rioolheffing.

Valkuil: niet terugvallen
in oude cultuur van regulering
Ruimte voor decentrale keuzes betekent ook ruimte
voor keuzes die de wetgever eigenlijk niet verstandig

■Regio
Gezamenlijke beleids
voorbereiding en investeringsprogrammering regio (maatschappelijke doelen centraal)
AB-Waterschap
Waterbeheerprogramma
Zuiveringsbeheerplan

Bijvoorbeeld in
(afval)waterplan
   ■ Beleidsdoelen
   ■ Maatregelen
   ■ Instrumenten

Gemeenteraad
Omgevingsvisie
Huidig GRP

Naast de ontvlechting en de interne inbedding
binnen de gemeentelijke organisatie, kan de regionale
samenwerking tussen gemeenten onderling en tussen
gemeenten en het waterschap een belangrijke rol spelen
bij de omslag van de huidige naar de nieuwe situatie
vanaf 2021. In een regionaal samenwerkingsverband
kan gezamenlijk beleidsvoorbereiding plaatsvinden
en kunnen maatregelen worden ontwikkeld en op
elkaar afgestemd. Bovendien kan de regelgeving van
de verschillende betrokken organisatie op elkaar
worden afgestemd. Figuur 5 illustreert de wijze van
gezamenlijke afstemming en voorbereiding in relatie
tot de inbedding in de instrumenten van de eigen
organisatie.

vindt, bijvoorbeeld omdat ze leiden tot onnodige
procedures op een verkeerd moment. Het Rijk
vertrouwt er op dat de decentrale overheden
verstandige keuzes maken ook zonder juridische
sturing van het Rijk, die er in het verleden wel was.
Zo heeft het Rijk begin deze eeuw gemeend dat het
onderling aan elkaar verlenen van vergunningen bij
het beheer van stedelijk afvalwater, regenwater en

KEUR

Programma

Omgevingsplan

Figuur 5: Illustratie gezamenlijke beleidsvoorbe
reiding en programmering in regionaal verband
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Omgevingsvisie

Uitwerking omgevingsvisie
Programma

Omgevingsplan

Karakter

Strategisch, integraal, politiek
bestuurlijk

Uitvoeringsgericht, (multi)sectoraal,
strategische elementen mogelijk

Uitvoeringsgericht
en kaderstellend

Inhoud

Ontwikkeling, gebruik, beheer,
bescherming en behoud van de
fysieke leefomgeving als geheel

Uitwerking beleid voor bepaalde sector
of bepaald gebied

Bindende regels voor
burgers en bedrijven

Samenhang
domeinen

Eén integraal ontwikkelingsbeleid
voor fysieke leefomgeving

(Multi)sectoraal, inzetten op afstemming,
coördinatie verschillende domeinen

Eén integraal kader
met bindende regels

Horizon

Lange termijn

Korte termijn

Korte en lange termijn

Werking

Basis voor handelen van het visie
vaststellend orgaan en programma’s

Basis voor inzet maatregelen van
het programma vaststellend orgaan
voor betreffende onderwerp

Kaderstellende basis
voor initiatieven

Juridische
status

Bindt enkel visie vaststellend
orgaan

Bindt enkel programma
vaststellend orgaan

Bindt burgers
en bedrijven

Tabel 1: Overzicht van de relatie tussen omgevingsvisie en programma

grondwater niet doelmatig is. De consequentie was
dat de Waterwet-vergunning voor lozingen vanuit
gemeentelijke rioolstelsels (o.a. riooloverstorten) werd
afgeschaft.
De problematiek vraagt om samenwerking op basis
van afspraken in een vroeg stadium, en niet om het
elkaar bestoken met vergunningvoorschriften. Omdat
alle lozingen van stoffen onder de Waterwet door het
Rijk werden geregeld, heeft het Rijk alle onderlinge
lozingsvergunningen afgeschaft. Onder het nieuwe Bal
regelt het Rijk lozingen vanuit gemeentelijke stelsels
niet meer. Het is niet nodig om aan elke lozing regels
te stellen, en al zeker niet landelijk uniform. In theorie
opent het voor zowel waterschappen als gemeenten
mogelijkheden om aan elkaar regels te gaan stellen, of
van elkaar vergunningen te eisen. Het Rijk vertrouwt
er op dat de gemeenten en waterschappen zullen
doorgaan op de ingezette weg van de samenwerking,
in plaats van eenzijdige inzet van eigen juridisch
instrumentarium.

Conclusies
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet in
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2021 neemt de beleidsvrijheid van gemeenten
en waterschappen verder toe. Zij krijgen een
vernieuwde gereedschapskist met instrumenten,
waarmee o.a. invulling kan worden gegeven
aan de vraag hoe om te gaan met regenwater in
de bebouwde kom. Hierbij staat een lokale en
gebiedsgerichte invulling centraal.
Bij veel gemeenten is de voorbereiding. voor de
inwerkingtreding van de Omgevingswet gestart
en de verwachting is dat deze dit jaar in een
versnelling komt. In de aankomende college
periode zal de wet worden ingevoerd en zal aan
de gemeentelijke omgevingsvisies worden gewerkt.
De keuzes over de regenwaterzorgplicht verdienen
een plaats in die gemeentelijke omgevingsvisies.
Daarom is het van belang voor de (gemeentelijke)
professionals voor riolering en stedelijk
waterbeheer om zich aan te sluiten bij het interne
en regionale proces van de omgevingsvisie,
programma’s en het omgevingsplan. Zodat de
zorgplichten en beleidsdoelen op een goede
manier – in onderlinge samenhang met andere
deelaspecten van de fysieke leefomgeving- kunnen
M
worden verankerd.
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1 Ook andere wetten spelen een rol, zoals de Gemeentewet
en de Waterschapswet, waarin onder meer de bekostiging is
geregeld. Op deze wetten gaat dit artikel niet nader in.
2 In de Omgevingswet wordt voor onderwerpen die door
EU-richtlijnen en relevante internationale verdragen worden
bestreken, niets anders of méér wordt vastgelegd dan wat
die richtlijnen voorschrijven, tenzij daar na afweging van alle
belangen aanleiding toe is.
3 Minder regels gericht op de verzekering van professioneel
gedrag van overheden.
4 Artikel 3.8 Waterwet: “Waterschappen en gemeenten
dragen zorg voor de met het oog op een doelmatig en
samenhangend waterbeheer benodigde afstemming van
taken en bevoegdheden waaronder het zelfstandige beheer
van inname, inzameling en zuivering van afvalwater”.
5 Naast de voorgenomen ontwikkeling wordt ook het
gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het
grondgebied in de omgevingsvisie opgenomen.
6 Omgevingswaarden zijn normen voor de kwaliteit die een
gemeente, provincie of Rijk voor (een onderdeel van) de
fysieke leefomgeving wil bereiken. Deze waarden bieden
duidelijkheid over: a) de staat of kwaliteit van (een onderdeel
van) de fysieke leefomgeving op een bepaald moment en een
bepaalde plaats, b) de toelaatbare belasting door activiteiten
en c) de toelaatbare concentratie of depositie van stoffen.
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CASE STUDY

BOUWSTEEN
OMGEVINGSWET AS50+
Frank Geenen, Harold Soffner, Tobias Nootenboom, Gert Dekker*

Gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss, Uden en Meierijstad en water
schap Aa en Maas zijn gezamenlijk begonnen met het ontwikkelen van een bouw
steen water voor de gemeentelijke omgevingsvisie. De bouwsteen dient als input
voor het proces in de individuele organisaties. Zij willen hiermee anticiperen op
de implementatie van de Omgevingswet. In dit artikel wordt beschreven hoe de
gemeenten en het waterschap in As50+ verband samenwerken in de waterketen,
hoe zij hun zorgplichten en beleidsdoelstellingen onderbrengen in de bouwsteen
voor de omgevingsvisie en hoe er ruimtelijk gedifferentieerd kan worden.

Samenwerken in de (afval)waterketen
Sinds 2011 werken de Brabantse gemeenten Bernheze,
Boekel, Landerd, Oss, Uden en Meierijstad en
waterschap Aa en Maas onder de naam As50+
structureel samen aan de uitvoering van de beheertaken
in de waterketen. Sinds het Bestuursakkoord Water
zijn gemeenten en waterschappen nadrukkelijker
op elkaar aangewezen om gezamenlijk te zoeken
naar een efficiënter en effectiever beheer van de
afvalwaterketen. Hoewel tot 2020 de nadruk ligt op
het beperkt houden van de stijging van de kosten, is
gedurende de samenwerking meer het accent komen
te liggen op het verminderen van de kwetsbaarheid en
het verbeteren van de kwaliteit. De uitwisseling van
kennis en mensen heeft geleid tot een resultaatgerichte
netwerkorganisatie, die haar bestaansrecht ontleent
aan het betrouwbaar en flexibel in kunnen zetten van
kennis en capaciteit.
Onderdeel van deze samenwerking was het opstellen
van een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van
de afvalwaterketen1 in 2017. De gedachte hierachter
is dat partijen op hoofdlijnen niet principieel
verschillend denken over de zorgtaken voor stedelijk
afvalwater, afstromend hemelwater en overtollig
grondwater en daar ook vergelijkbaar in handelen. Een
gemeenschappelijke visie is een logische vervolgstap
in de structurele samenwerking sinds 2011. De visie
richt zich primair op de gemeentelijke riolerings- en

watertaken en de zuiveringstaak van het waterschap.
Deze afvalwaterketenvisie vormt de basis voor:
 de voortzetting en uitbreiding van samenwerking
en innovatie en een gezamenlijke zorg en invulling
voor een slimmere, duurzamere en tegelijkertijd
betaalbare riolering en zuivering;
 een bredere regionale watervisie op termijn.
Het vormt daarmee ook al een eerste stap in
programmering voor de omgevingsvisies van
gemeenten.
De afvalwaterketenvisie geeft richting en vormt
de basis voor lokale uitwerking in tactische en
operationele plannen, vanuit de volgende invalshoeken:
klimaatbestendige inrichting, waterbewustzijn,
technologie, regie en samenwerking.

Programmalijn water
Een van de afspraken in het visiedocument is dat
de regio gezamenlijk een programmalijn voor
stedelijk water en de afvalwaterketen ontwikkelt.
Met de programmalijn water willen de gemeenten
en het waterschap anticiperen op de komst van de
Omgevingswet die in 2021 in werking treedt. De
belangrijkste consequentie van de Omgevingswet
voor het stedelijk waterbeheer is dat de beleidsvrijheid


* 
Frank Geenen (gemeente Oss), Harold Soffner (gemeente Bernheze),
Tobias Nootenboom (Ambient), Gert Dekker (Ambient)
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van gemeenten en waterschappen verder toeneemt.
Concreet krijgt dit vorm door:
 deregulering van regels voor lozingen in de riolering,
bodem en op het oppervlaktewater.
 het vervallen van de goedkeuringsbevoegdheid
van de provincie voor de gemeentelijke zorgplicht
afvalwater in het buitengebied.
De urgentie om in regionaal verband gezamenlijk
invulling te geven aan de beleidsvrijheid rondom de
gemeentelijke watertaken en de zorgplichten van het
waterschap neemt hierdoor verder toe. Gemeente en
waterschap moeten gaan bepalen wat zij wel en niet
‘geregeld’ willen hebben en hoe ze dat dan gaan doen.
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet
verdwijnt ook de wettelijke planverplichting van
het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en krijgen
gemeenten en waterschap (en provincies) een aantal
nieuwe en vervangende instrumenten in handen,
gericht op de fysieke leefomgeving. Voor het stedelijk
waterbeheer zijn de belangrijkste nieuwe instrumenten:
 Gemeentelijke omgevingsvisie (centraal en integraal
beleidsdocument voor de fysieke leefomgeving);
 Programma (maatregelen gericht op realiseren
beleidsdoelstellingen);
 Omgevingsplan (bindende regels voor activiteiten in
de fysieke leefomgeving voor burgers en bedrijven,
voorheen bestemmingsplannen en verordeningen).
 Waterschapsverordening (bindende regels voor
activiteiten in de fysieke leefomgeving die het
waterschap stelt binnen haar beheergebied,
voorheen Keur).
Concreet betekent dit dat gemeenten de verschillende
onderdelen van het (huidige) GRP na de
inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen moeten
opnemen in een gemeentelijke omgevingsvisie (doelen
en zorgplichten), programma (maatregelen en lange
termijn kostentoerekening) en het omgevingsplan
(regels voor burgers en bedrijven).

Bouwsteen Omgevingswet
Met de regionale programmalijn water is de
regio As50+ van start gegaan met gezamenlijke
bouwstenen voor de gemeentelijke omgevingsvisie,
het gemeentelijke programma, het gemeentelijk
omgevingsplan en het waterbeheerprogramma van
waterschap Aa en Maas. De bouwstenen die worden
ontwikkeld, dienen als input voor het (integratie) proces
in de individuele organisaties. Met een regionale
programmalijn water anticipeert As50+ gezamenlijk op
de komst van de Omgevingswet.
De eerste stap is het ontwikkelen van een bouwsteen
voor de gemeentelijke omgevingsvisie ofwel, een
strategische en integrale visie voor het gehele
grondgebied, waarin de gemeente aangeeft hoe zij
haar taken invult en welke strategische beleidsdoelen
en ambities voor (verschillende geografische eenheden
van) de fysieke leefomgeving gelden. De omgevingsvisie
toont de hoofdlijnen van het langetermijnbeleid en
is daarbij voldoende concreet om het vaststellen van
(sectorale of multi-sectorale) programma’s en/of
bindende regels in het omgevingsplan te legitimeren.
Bij het uitwerken van een gezamenlijke bouwsteen
water van de gemeentelijke omgevingsvisie gaat het er
dus in de kern om dat:
 de gemeente aangeeft hoe zij haar watertaken
(zorgplichten) invult;
 welke strategische beleidsdoelen gelden en hoe deze
zich verhouden tot beleidsdoelen voor bijvoorbeeld
bodem, ondergrond en ruimtelijke ordening;
 op welke wijze de gemeente wil werken (en
met wie) aan het realiseren van deze doelen
(sturingsfilosofie).

Zorgplichten
In de bouwsteen voor de omgevingsvisie maken de
gemeenten in de regio As50+ voor de zorgplichten
onderscheid tussen situaties met bestaande bouw,
vernieuwbouw en nieuwbouwlocaties in woonkernen
en het buitengebied. Per gebiedstypologie wordt
vervolgens aangegeven hoe gemeenten en waterschap
hun zorgplichten invulling geven. Voor bestaande
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bouw en vernieuwbouw hanteren de gemeenten een
aansluitplicht voor het lozen van afvalwater op de
riolering. De gemeente zorgt voor inzameling van
afvalwater en transport naar een zuiveringtechnisch
werk. Dat kan via een traditioneel gemeentelijk
rioolstelsel of een andere voorziening die er voor
zorgt dat er geen ongezuiverd afvalwater in het
milieu terecht komt.2 Met betrekking tot de zorgplicht
hemelwater geldt het algemene uitgangspunt van
de gemeenten in de regio As50+, dat gebouwen en
percelen geen hemelwater lozen op de gemeentelijke
riolering, tenzij dit in het belang van de leefbaarheid
of volksgezondheid noodzakelijk is. Dat geldt naast de
private percelen ook voor gebouwen en percelen van
de gemeenten. Voor nieuwbouwsituaties geldt dat het
hemelwater wordt verwerkt binnen de perceelgrens,
tenzij dat technisch (on)mogelijk is. Via de uitwerking
van de omgevingsvisie geven gemeenten aan in welke
situaties de gemeenten het hemelwater van nieuwe
gebouwen en percelen wel inzamelt.
In het buitengebied is het uitgangspunt dat de
gemeente geen hemelwater inzamelt en dat de eigenaar
van gebouwen en percelen zelf zijn hemelwater op het
eigen terrein verwerkt of in overleg met het waterschap
afvoert naar het oppervlaktewater. Met betrekking tot
de zorgplicht afvalwater is het uitgangspunt van de
gemeenten, dat zij de bestaande infrastructuur in het
buitengebied (drukriolering en gemalen) onderhoudt
tot de technische levensduur eindigt. Op het moment
dat de infrastructuur aan het einde van de technische
levensduur is, zal de gemeente een nieuwe afweging
maken over het invullen van de zorgplicht voor
afvalwater. Het uitgangspunt hierbij is dat het in de
toekomst vanuit het belang van de leefbaarheid of
volksgezondheid niet noodzakelijk is dat de gemeente
het huishoudelijk afvalwater inzamelt. Huishoudens
en bedrijven zijn in dat geval zelf verantwoordelijk
voor het zuiveren van huishoudelijk en bedrijfsmatig
afvalwater. Hierbij gelden de voorwaarden van de
waterbeheerder voor de lozing van het gezuiverde
afvalwater.
Voor de grondwaterzorgplicht is het algemene
uitgangspunt dat eigenaren van gebouwen en
percelen zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking
van overtollig grondwater. De gemeente ontzorgt
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perceeleigenaren als dit in het belang van de
leefbaarheid of volksgezondheid noodzakelijk is en
doelmatig. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt
naar gebiedstypen. Dat geldt dus ook voor de gemeente
zelf als gebouw- en perceeleigenaar. Via de uitwerking
van de omgevingsvisie geven gemeenten aan in welke
gevallen zij wel overtollig grondwater van private
percelen inzamelen en op welke wijze zij dat doen.

Strategische beleidsdoelen
Naast de zorgplichten voor gemeente en waterschap
zijn in de gezamenlijk lange termijnvisie op de
(afval)waterketen van de regio As50+ ambities en
beleidsdoelen geformuleerd. Ook in de individuele
plannen en programma zijn strategische, tactische
en operationele doelstellingen geformuleerd. Deze
beleidsdoelen en ambities zijn ook ondergebracht
in de bouwsteen voor de omgevingsvisie. Op basis
van bestaande en nieuwe ambities zijn beleidsdoelen
geformuleerd en is onderscheid gemaakt tussen
meer strategische doelstellingen in de visie en meer
uitvoeringsgerichte doelstellingen in het (water- en
riolerings)programma.
De geformuleerde beleidsdoelen zijn grofweg onder te
verdelen in het thema ‘leefbaarheid’, waarin het gaat
om veiligheid en kwaliteit, en het thema ‘gezondheid’.
Onder deze thema’s vallen:
 Het klimaatbestendig inrichten van de leefomgeving,
waarin gemeente en waterschap streven naar
het ontharden van woonkernen, het creëren van
bergingsmogelijkheden en het benutten van het
watersysteem om schade door wateroverlast te
voorkomen.
 Het leveren van een bijdrage aan een ecologisch
gezond en natuurlijk (grond)watersysteem dat
voldoende schoon is voor (voedsel)productie,
natuur en belevingsfuncties door de emissie (lozing
verontreinigende stoffen) vanuit het gemeentelijke
rioolstelsel tot een minimum te beperken.
 Het ontvlechten van het stedelijk afvalwater,
waarbij het maatschappelijk rendement als
uitgangspunt wordt gehanteerd.

OMGEVINGSVISIES & PROGRAMMA’S
CASE STUDY - BOUWSTEEN OMGEVINGSWET AS50+

 Het voorkomen van verspreiding van ongewenste
stoffen met een nadelige invloed op mens en
natuur in het milieu, zoals medicijnresten,
microplastics, antibiotica, hormonen, pathogenen
en antibioticaresistente bacteriën.
 Het sluiten van kringlopen van water, energie
en grondstoffen in de afvalwaterketen, waarbij
het maatschappelijk rendement als uitgangspunt
wordt gehanteerd.
 Het voorkomen van contact met (stedelijk)
afvalwater.

Sturingsfilosofie
De wijze waarop gemeenten en waterschap de
doelstellingen uit de omgevingsvisie gaan realiseren,
kan verschillen per deelgebied.
In algemene zin geldt dat gemeenten en waterschappen
zich richten op een combinatie van eigen en
gezamenlijke maatregelen (via programma’s) en in
beperkte mate op regelgeving inwoners en bedrijven.
Hiermee nemen de decentrale overheden in de
regio As50+ een eigen verantwoordelijkheid, geven
zij het goede voorbeeld en treden daar waar nodig
kaderstellend op bij initiatieven die van invloed kunnen
zijn op het realiseren van de doelstellingen uit de
omgevingsvisie.

Ruimtelijke differentiatie
Zowel voor de invulling van de zorgplichten, de
strategische beleidsdoelen als de sturingsfilosofie, geldt
dat gemeenten in de omgevingsvisie onderscheid
kunnen maken naar deelgebieden.
Bij gemeentelijke zorgplichten werd dat onderscheid
al gemaakt tussen gebieden met bestaande bouw,
gebieden waar (ver)nieuwbouw en herstructurering
plaatsvindt en het buitengebied. Maar de
gebiedsdifferentiatie kan nog een stap verder gaan door
bijvoorbeeld onderscheid te maken naar de beschikbare
ruimte of het aandeel groenvoorzieningen in wijken
en straten in de bebouwde kom. De karakteristieken
van een wijk of straat kunnen bepalend zijn voor de

mogelijkheden om regenwater in de wijk of op het
eigen terrein vast te houden of te verwerken.
Ook kan onderscheid worden gemaakt tussen de
kwetsbaarheid van gebieden voor wateroverlast en
droogte of de opbouw van de ondiepe ondergrond en
grondwatersituatie (en daarmee de mogelijkheid om
regenwater te infiltreren). Dit zijn voorbeelden van het
toepassen van de traditionele lagenbenadering, waarbij
het bodem- en watersysteem de onderlegger vormt van
het fysieke systeem.
In de wateragenda 2030 van Provincie Noord-Brabant
wordt het voorstel gedaan om het concept van de
lagenbenadering als kwaliteitskader te benutten in de
provinciale omgevingsvisie. Op dezelfde wijze kan het
(lokale) bodem- en watersysteem de basis vormen voor
het onderscheid in de invulling van de zorgplichten
en de strategische doelen in de gemeentelijke
omgevingsvisie(s). Kaarten voor het maaiveld verloop,
de bodemtype(n) en het watersysteem voor de regio
As50+ vormen hiervoor de basis.

Het vervolg
De bouwsteen voor de omgevingsvisie gaat in op
de lange termijn (strategische) beleidsdoelstellingen
voor water in de regio As50+. De meer concrete
uitwerking van de beleidsdoelstellingen vindt plaats
in de bouwsteen voor het programma dat ook
als onderdeel van de programmalijn water wordt
uitgewerkt. Daarnaast zullen in de bouwsteen voor
het omgevingsplan en de waterschapsverordening
lozingsregels en regulering die voortvloeit uit de aanpak
M
uit het programma worden opgenomen.


1 
Visiedocument “Netwerken in de afvalwaterketen. Visie op
samenwerken aan riolering en zuivering in de regio As50+”, te
vinden via: https://issuu.com/efgee/docs/org_netwerken_
in_de_afvalwaterketen
2 
Dit geldt voor situaties bij normale omstandigheden waar de
ontwerpcapaciteit van de voorziening op is gericht.
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DE KADE(R)S VAN ONS WATERSYSTEEM:
HOE REGELEN WE HET EENVOUDIGER
EN BETER MET DE OMGEVINGSWET EN
DE WATERSCHAPSVERORDENING?
Ina Kraak*

De Omgevingswet en de onderliggende uitvoeringsregelgeving geven de
juridische kaders voor de inrichting en het beheer van de fysieke leefomgeving.
Water is daar een onderdeel van, net als ruimtelijke ordening, milieu, natuur. Eén
van de kerninstrumenten van de Omgevingswet is de waterschapsverordening, de
opvolger van de keur. De Unie van Waterschappen werkt aan een handreiking voor
deze verordening. Deze handreiking is een hulpmiddel voor de waterschappen om
hun eigen waterschapsverordening op te stellen en gaat uit van de juridische kaders
en de verbeterdoelen van de Omgevingswet. In dit artikel wordt ingegaan op de
juridische aspecten en de betekenis van de verbeterdoelen op de waterschap
verordening. In de case study hierna wordt u meegenomen in een uitwerking van
een ‘keur nieuwe stijl’ door het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dit waterschap
heeft inmiddels de eerste ervaringen opgedaan met een sterk vereenvoudigde keur.

Inleiding: de verbeterdoelen
van de Omgevingswet
De Omgevingswet is meer dan een wet, zeg maar
gerust een transitie, een frisse wind door het land
van het omgevingsrecht. Een niet meer weg te
denken ontwikkeling. De wet zal in 2021 in werking
treden, maar het (leren) werken in de ‘geest van de
Omgevingswet’ is nu al volop gaande en zal na de
inwerkingtreding doorgaan.
Het motto van de Omgevingswet is ‘ruimte voor
ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’. Om
aan dit motto een goede uitvoering te geven, kent
de Omgevingswet een aantal verbeterdoelen. De
nieuwe regelgeving draagt bij aan deze doelen, maar
nog belangrijker is het interbestuurlijke programma
‘Aan de slag met de Omgevingswet’1 dat gericht is
op de implementatie van de Omgevingswet.
Het eerste verbeterdoel van de Omgevingswet
is een samenhangende benadering van de
fysieke leefomgeving. In de Omgevingswet is een
algemene afstemmingsverplichting opgenomen
voor de overheden en de mogelijkheid om taken
en bevoegdheden gezamenlijk uit te oefenen (art.
2.2 Omgevingswet). Het programma ‘Aan de

* I na Kraak, Unie van Waterschappen.
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slag met de Omgevingswet’ biedt hulpmiddelen
om de integrale benadering van de leefomgeving
verder vorm te geven. Zo worden er bijvoorbeeld
praktijkbijeenkomsten georganiseerd en zijn
er praktijkvoorbeelden en handvatten voor
samenwerking verzameld. Deze hulpmiddelen
bieden inspiratie bij het opstellen van de
waterschapsverordeningen door de waterschappen.
Een ander verbeterdoel is het versnellen en
verbeteren van besluitvorming over projecten in
de leefomgeving, bijvoorbeeld dijkverbeteringen
of de aanleg van infrastructuur. Ook op dit vlak
zijn er mooie voorbeelden en uiteraard ook minder
goede voorbeelden waar we van kunnen leren. Bij
het opstellen van de waterschapsverordening kan
met dit verbeterdoel rekening worden gehouden
door bijvoorbeeld kritisch te kijken naar welke
activiteiten echt vergunningplichtig moeten zijn en
voor welke activiteiten een minder zwaar instrument
voldoende bescherming geeft aan het watersysteem.
Door meer met algemene regels te werken in plaats
van vergunningplichten wordt bovendien het
omgevingsrecht meer voorspelbaar en dat draagt bij
aan het derde verbeterdoel.
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Het derde verbeterdoel ziet op de inzichtelijkheid,
de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het
omgevingsrecht. De Omgevingswet heeft hierin
een eerste stap gezet door het omgevingsrecht op
rijksniveau te stroomlijnen. Onder de vlag van het
implementatieprogramma wordt hier vorm aan
gegeven door een digitaal stelsel te ontwikkelen,
waarmee regelgeving beter is te raadplegen en
makkelijker zaken kunnen worden gedaan met de
overheid. Voor de waterschapsverordening betekent
dit verbeterdoel dat moet worden nagedacht
over vereenvoudiging van de regelgeving, die
bovendien digitaal wordt ontsloten. Dit vraagt van
de waterschappen enige mate van uniformering
in structuur en opzet van de verordening en de te
hanteren begrippen. De op te stellen handreiking van
de Unie van Waterschappen zal hier nadrukkelijk op
ingaan.
Ook het vierde verbeterdoel heeft consequenties
voor de waterschapsverordening. Dit vierde doel is
gericht op meer bestuurlijke afwegingsruimte, met
mogelijkheden voor (gebiedsgericht) maatwerk. De
waterschapsverordening kan dit maatwerk faciliteren
door in bepaalde gevallen afwijken van de verordening
toe te staan met door het dagelijks bestuur vast te
stellen maatwerkvoorschriften. Ook is het mogelijk
bepaalde nadere regelgeving te delegeren aan het
dagelijks bestuur, waardoor besluitvorming sneller en
in afstemming met initiatiefnemers kan plaatsvinden.
Ook aan deze onderwerpen zal de handreiking
waterschapsverordening aandacht besteden.

Regels over fysieke leefomgeving
Onder de Omgevingswet zullen op verschillende
niveaus regels worden gesteld over de fysieke
leefomgeving. Voor initiatiefnemers, burgers,
bedrijven of overheden zijn deze regels belangrijk,
omdat ze aangeven aan welke verplichtingen moet
worden voldaan als bepaalde activiteiten worden
uitgevoerd. Zo zal bij veel activiteiten een specifieke
zorgplicht gelden en zal voor sommige activiteiten een
omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd.
Voor bepaalde activiteiten kunnen specifieke regels
gelden, eventueel in combinatie met een meldplicht.
Ook kan het zo zijn dat een bepaalde activiteit in

het geheel niet mogelijk is, omdat de functie van de
betreffende locatie dat niet toelaat of omdat er een
algeheel verbod geldt.
Een belangrijk instrument onder de Omgevingswet
is het gemeentelijke omgevingsplan, de opvolger
van het bestemmingsplan en de gemeentelijke
verordeningen die betrekking hebben op de fysieke
leefomgeving, zoals de hemelwaterverordening en
onderdelen uit de algemene plaatselijke verordening
(APV). Het omgevingsplan is breder dan het
bestemmingsplan en bevat alle regels over de fysieke
leefomgeving (art. 2.4 Omgevingswet). Provincies
stellen een omgevingsverordening vast met daarin alle
provinciale regels over de fysieke leefomgeving (art. 2.6
Omgevingswet). Voor waterschappen geldt dat al hun
regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen
in de waterschapsverordening (art. 2.5 Omgevingswet).
Dat betekent dat de regels die waterschappen stellen
ter behartiging van hun wettelijke taken op moeten
worden genomen in de waterschapsverordening.
Deze wettelijke taken bestaan uit het beheer van
watersystemen, het zuiveren van stedelijk afvalwater en
soms ook (vaar)wegbeheer.
Op rijksniveau zullen het Besluit activiteiten
leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken
leefomgeving (Bbl) de regels bevatten over te
ontplooien activiteiten in de leefomgeving. Hierbij
geldt het principe ‘decentraal, tenzij’. Dus het Rijk
gaat terughoudend om met het stellen van nationale
regels over activiteiten in de leefomgeving. Het heeft
de voorkeur, waar nodig, decentraal regels te stellen.
Een voorbeeld hiervan zijn de regels over lozingen
op oppervlaktewater. In de huidige situatie, onder de
Waterwet en zeker ook in het Activiteitenbesluit, het
Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) en het Besluit
lozing afvalwater huishoudens (Blah), zijn lozingen
(met verontreinigende stoffen) volledig op rijksniveau
gereguleerd. Onder de Omgevingswet is dat nog
maar deels het geval en zullen waterschappen met het
oog op de waterkwaliteit regels moeten opnemen in
de waterschapsverordening over lozingen. Grofweg
kan worden gesteld dat het Blbi en het Blah op
rijksniveau niet meer terugkomen en dat het dus aan
gemeenten (voor lozingen op de openbare riolering
en in de bodem) en waterschappen (voor lozingen op
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oppervlaktewater) is hiervoor zelf regels te stellen.
Denk concreet aan lozingen van huishoudelijk
afvalwater, hemelwater en grondwater. Kortom,
onder de Omgevingswet zullen de regels over
directe en indirecte lozingen dus niet meer alleen
op rijksniveau worden vastgesteld, maar ook op
decentraal niveau in de waterschapsverordening en in
het omgevingsplan.

Juridische kaders
waterschapsverordening
De Omgevingswet stelt in artikel 2.5 dat het
algemeen bestuur van het waterschap één
waterschapsverordening vaststelt waarin regels
over de fysieke leefomgeving worden opgenomen.
Uiteraard is dat gerelateerd aan de eerder genoemde
wettelijke taken die een waterschap heeft in de fysieke
leefomgeving. De huidige keur en een eventuele
wegenkeur of vaarwegenverordening moeten worden
geïntegreerd tot één waterschapsverordening.
Ook algemene regels, die in de huidige situatie
vaak een vrijstelling inhouden van een algemene
vergunningplicht mits voldaan is aan bepaalde
voorschriften, moeten worden opgenomen in de
waterschapsverordening.
Nieuw is dat de zogenaamde keurzones,2 waar
bepaalde regels uit de keur gelden, niet meer als
overzichtskaart in de legger worden opgenomen,
maar in de waterschapsverordening. Deze zones
heten straks beperkingengebieden en horen thuis in
de waterschapsverordening.
In de waterschapsverordening worden ook de
gronden opgenomen voor verlening of weigering
van een vergunning, de te verbinden voorschriften en
de wijziging of intrekking van vergunningen. Deze
beoordelingsregels bestaan in de huidige situatie uit
de doelstellingen van de Waterwet.3
Het algemeen bestuur kan de bevoegdheid tot het
vaststellen van delen van de waterschapsverordening
delegeren aan het dagelijks bestuur. Dit maakt het
mogelijk de waterschapsverordening op bepaalde
onderdelen flexibeler te maken c.q. sommige
wijzigingen sneller door te voeren.
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Algemeen geldt dat overheden bij de uitoefening
van taken en bevoegdheden op grond van de
Omgevingswet rekening moeten houden met de taken
en bevoegdheden van andere overheden en zo nodig
afstemmen (artikel 2.2 Omgevingswet). Daarnaast
kunnen provincies en het Rijk instructieregels
vaststellen over de waterschapsverordening. Of en
hoe de provincies in de omgevingsverordeningen
hier invulling aan geven, is nog niet duidelijk. Het
Rijk heeft in het Besluit kwaliteit leefomgeving
(Bkl) één instructieregel opgesteld over de
waterschapsverordening, namelijk dat bij regulering
van lozingen op Krw-oppervlaktewaterlichamen eisen
uit de Krw in acht moet worden genomen.
Op de voorbereiding van een waterschapsverordening
is de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Een ontwerpverordening moet ter inzage worden
gelegd, waarover door een ieder zienswijzen naar
voren kunnen worden gebracht (art. 16.32 jo 16.22
Omgevingswet). De waterschapsverordening is
aangemerkt als een zogenaamd omgevingsdocument
en zal digitaal ontsloten moeten worden via het
digitale stelsel bij de Omgevingswet (art. 16.2,
lid 3, jo 20.25 Omgevingswet). Daarbij moet de
waterschapsverordening voldoen aan bepaalde
ministeriële regels, bijvoorbeeld bepaalde standaarden.

Concrete uitwerking in de
waterschapsverordening
De waterschapsverordening is meer dan een
‘opgepoetste’ keur. De juridische kaders en de
verbeterdoelen van de Omgevingswet vragen om een
nieuwe benadering van de waterschapsregelgeving.
Met de op te stellen handreiking van de Unie
van Waterschappen wordt de waterschappen een
hulpmiddel geboden om deze nieuwe benadering
vorm te geven. Kernelementen van de waterschaps
verordening zijn ten eerste de te reguleren activiteiten.
Aan welke activiteiten moeten bepaalde voorschriften
worden gesteld om de belangen van het watersysteem
te borgen? Binnen deze activiteiten zullen verschillende
gradaties kunnen bestaan. Zo zullen er voor het
werken in een waterkering zwaardere regels gelden
dan voor het werken in een beschermingszone van een
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waterkering. Een ander voorbeeld is het aanleggen van
een dam met duiker in een watergang. In een gebied
met (te) weinig waterberging zal hiervoor een zwaarder
voorschrift gelden dan in een gebied met meer dan
voldoende waterberging.
Een tweede kernelement zijn dan ook de voorschriften
bij een activiteit. Om het omgevingsrecht eenvoudiger
te maken heeft het de voorkeur eerst te kijken of een
zorgplicht volstaat. Vervolgens kan men denken aan
algemene regels, eventueel met een meldplicht. In de
waterschapsverordening kan daarbij de mogelijkheid
worden opgenomen dat in individuele gevallen
van de algemene regels wordt afgeweken door het
stellen van specifieke maatwerkvoorschriften. Ook
kan een waterschap met algemene maatwerkregels
voor bepaalde activiteiten generiek afwijken van
algemene regels van het Rijk. Dat biedt flexibiliteit
en ruimte voor maatwerk. Sommige activiteiten
kunnen zo ingrijpend zijn voor het watersysteem dat
een vergunningplicht nodig is. Denk bijvoorbeeld
aan een groot project waarbij een waterkering of
hoofdwatergang moet worden verlegd. In dergelijke
gevallen is het belangrijk dat er vooroverleg plaatsvindt
tussen de initiatiefnemer en het waterschap en is
de vergunningplicht het geëigende instrument van
regulering. In het uiterste geval kan een algeheel verbod
nodig zijn, bijvoorbeeld op het onttrekken van water
bij extreme droogte of de aanleg van drainage in een
gebied waar dat vanwege verdroging ongewenst is.
Het derde kernelement van de verordening
zijn de werkingsgebieden, waar de regels uit de
verordening gelden. Het gaat hier om geografische,
op een kaart weer te geven gebieden, waar bepaalde
voorschriften uit de keur gelden. De eerder genoemde
beperkingengebieden zijn daar het grootste voorbeeld
van, maar het kan ook om andere gebieden gaan
waar bepaalde regels gelden ter bescherming van het
watersysteem, bijvoorbeeld regels over de activiteit
uitbreiden van verhardingen in een gebied met weinig
waterberging. De werkingsgebieden (en bijbehorende
voorschriften) zullen worden weergegeven via het
nieuwe digitale stelsel. De begrenzing van deze
gebieden zal bovendien regelmatig kunnen wijzigen,
bijvoorbeeld door projecten van derden of door het
waterschap zelf.

Samenvattend
In deze bijdrage is de nieuwe waterschapsverordening
belicht. Vanuit verschillende gezichtspunten is naar
deze verordening gekeken: enerzijds met een juridische
bril, anderzijds vanuit de ‘geest van de Omgevingswet’.
Ook is concreet bekeken wat deze gezichtspunten
kunnen betekenen voor de inhoud van de verordening.
Er liggen grote uitdagingen voor de waterschappen.
Geheel nieuw is dat de keur nieuwe stijl zal moeten
worden uitgebreid met lozingsregels. Tegelijkertijd is er
nu al veel mogelijk en zitten waterschappen al volop in
de beweging van de Omgevingswet. De frisse wind in
het omgevingsrechtelijke land heeft de waterschappen
duidelijk al bereikt. Richting de inwerkingtreding
van de Omgevingswet zal de windkracht zeker nog
toenemen, maar ik ben ervan overtuigd dat met
Omgevingswet een mooie slag wordt gemaakt door
de waterschappen in het verder vereenvoudigen en
M
verbeteren van de regelgeving. 


1  Https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/.
2 Waterstaatswerken, beschermingszones en het profiel van
vrije ruimte.
3 Artikel 2.1, lid 1, Waterwet:
a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen,
wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
b. bescherming en verbetering van de chemische en
ecologische kwaliteit van watersystemen en
c. vervulling van maatschappelijke functies door
watersystemen.
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KEUR RIJNLAND NIEUWE STIJL:
ERVARINGEN EN VOORUITBLIK
Rianne van de Pol, Eef van Huijssteeden*

Ja, het kan: minder regels zonder dat dit ten koste gaat van het
watersysteem. Dat is de conclusie na twee jaar ervaring met de keur nieuwe
stijl bij het hoogheemraadschap van Rijnland. Het aantal
vergunningaanvragen en meldingen is blijvend gehalveerd, de regeldruk is
verminderd en de omslag heeft voor Rijnland een lastenverlichting met zich
meegebracht zonder dat het watersysteem erop achteruit is gegaan.
De evaluatie van de keur geeft interessante inzichten om de regels verder
te verbeteren en kan met het oog op de nieuwe Omgevingswet handvatten
bieden aan andere regionale overheden bij het opstellen van hun
waterschapsverordeningen, omgevingsverordeningen en omgevingsplannen.

Om een stijging van het belastingtarief beperkt
te houden, was het algemeen bestuur van het
hoogheemraadschap van Rijnland in 2011 op
zoek naar bezuinigingsmogelijkheden. Het besloot
o.a. tot vermindering van het aantal regels in de
keur.1 Centrale doelen waren lastenverlichting voor
initiatiefnemers en een lastenverlichting voor Rijnland.
Randvoorwaarde was dat dit niet ten koste mocht gaan
van de kwaliteit van het watersysteem.
Vanuit deze opdracht ging Rijnland aan de slag om
álle regels van de keur tegen het licht te houden met
de vraag: wat gaat er mis als we deze regel níet hebben?
Al snel was de bezuiniging niet meer het hoofdmotief
voor deze dereguleringsslag, maar vooral het verlangen
naar betere en goed onderbouwde regels.

De keur nieuwe stijl…
De keur stelt regels aan handelingen in het
watersysteem, denk bijvoorbeeld aan het maken
van een steiger in een sloot of het bouwen van een
huis op een dijk. Rijnland kende net als de andere
waterschappen een klassieke keur met daarin een
algemeen verbod op het uitvoeren van handelingen
in het watersysteem; een ‘nee, tenzij’-keur. Alle
handelingen die invloed hadden op het watersysteem

waren verboden, tenzij expliciet toestemming werd
gegeven via een vergunning of algemene regel.
Sinds 1 juli 2015 heeft Rijnland als eerste waterschap
een ‘ja, tenzij’-keur. Een handeling is toegestaan, tenzij
hier expliciet regels voor zijn opgesteld. De nieuwe
keur kent wel een zorgplicht als vangnet voor zaken
die niet zoveel risico’s voor het watersysteem kennen.
Handelingen die een individuele toestemming en
afweging van Rijnland nodig hebben vallen onder de
vergunningplicht. Er gelden algemene regels (al dan
niet met meldplicht) voor goed te standaardiseren
handelingen.2

... is bij Rijnland een succes
Op basis van de destijds benoemde drie succesfactoren
is de nieuwe keur geslaagd: er is sprake van verlaging
van de regeldruk, er is sprake van procedurele
vereenvoudiging en het watersysteem blijft op orde.
Hieronder wordt per factor aangegeven wat het resultaat
is van de evaluatie die medio 2017 is uitgevoerd.
S u c c e s fac to r 1:
D e r e g e l d ru k i s

Uit onderstaande figuur blijkt dat het aantal vergunningen en meldingen sinds de inwerkingtreding medio


* 
Rianne van de Pol en Eef van Huijssteeden, Hoogheemraadschap van Rijnland.

36

–

WATER GOVERNANCE

–

01/2018

v e r l a ag d

DECENTRALE REGELGEVING
CASE STUDY - KEUR RIJNLAND NIEUWE STIJL; ERVARINGEN EN VOORUITBLIK

■ Vergunningen
■ Meldingen
■ Maatwerkbesluiten

30
25
20
15
10
5
0

Figuur 1:
2011

2012

2013

2014

2015-1 2015-2

2016

2015 meer dan gehalveerd is. Een nieuw instrument is
het maatwerkbesluit, waarbij voor een individueel geval
wordt afgeweken van de algemene regels.
Initiatiefnemers4 moeten vaak kosten maken
om voldoende informatie aan te leveren bij hun
vergunningaanvraag. Uit berekeningen en enquêtes
blijkt dat deze kosten inderdaad zijn gedaald.
Alleen al uit de vermindering van procedures blijkt
een lastenverlichting. Daarnaast blijken partijen
een waardevolle tijdwinst te ervaren wanneer een
initiatief nu onder een algemene regel (met of zonder
meldplicht) of onder de zorgplicht valt. Wel wordt
aangegeven dat behaalde tijdwinst vaak teniet wordt
gedaan doordat voor hetzelfde werk vaak wel een
omgevingsvergunning van de gemeente nodig is. In
het geval dat een initiatief bij Rijnland nog steeds
vergunningplichtig is, wordt aangegeven dat nog steeds
dezelfde informatie moet worden aangeleverd.5
Tijdwinst is ook geboekt door het vergroten van de
inzichtelijkheid van de regels. Over de beslisbomen
die bij de regels zijn gevoegd zijn initiatiefnemers zeer
positief (zie figuur 2 hieronder).6
Ook is de website van Rijnland geactualiseerd.
Klanten ervaren de nieuwe website als overzichtelijker
en vollediger, en het doorlinken vanuit de nieuwe
Vraag 1:
Wordt het object geplaatst in een kern- of
beschermingszone van een waterkering?

ja

2017

Aantal procedures3
per week 2011-2017

website naar het Omgevingsloket en een regelchecker
gaat goed.7 Deze in 2015 speciaal ontwikkelde
regelchecker wordt veel gebruikt. Hierin kan een
klant naast de regelgeving van Rijnland ook die van
gemeenten vinden. Het invoeren van een locatie en het
beantwoorden van enkele vragen leidt tot een integrale
check, waaruit blijkt of toestemming van Rijnland
en/of van de gemeente nodig is. Ook wordt meteen
toegelicht hoe een aanvraag kan worden ingediend.
Gemiddeld zijn er per maand 270 unieke bezoekers.
S u c c e s fac to r 2:
D e l a s t e n vo o r R i j n l a n d

z i j n g e da a l d

Al vrij snel na inwerkingtreding werd duidelijk dat de
beoogde lastenverlichting zou worden gerealiseerd via
inkrimping door natuurlijk verloop bij de afdelingen
Vergunningverlening & Handhaving en Ondersteuning
& Advies (juridische zaken). Werkzaamheden die onder
de zorgplicht en algemene regels vallen, hoeven vooraf
niet meer getoetst te worden. Door een afname aan
vergunningaanvragen kan de capaciteit worden ingezet
op de complexe vergunningenprojecten.
Ook op een andere manier zijn lasten voor Rijnland
gedaald. Ten aanzien van kleine objecten die weinig
invloed hebben op het watersysteem − zoals steigers
− neemt Rijnland geen besluiten meer, waardoor
hiertegen ook geen bezwaar kan worden gemaakt.

Zie hoofdstuk 19 voor bouwen en/of
zie hoofstuk 23 over beplanting
en ga verder met vraag 2

nee
Vraag 2:
Wordt het object geplaatst in een op
kaart 4 wergegeven beschermingszone?

nee

Zorgplicht met
erkende maatregel

ja
Vraag 3:
Wordt er alleen straatmeubilair
en/of beplanting aangebracht?
nee

ja

Figuur 2:
Vergunningplicht,
zie beleidsregel

Een voorbeeld van een beslisboom,
namelijk Regel 10 objecten in de
beschermingszone van watergangen
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Hierdoor komt er tijd en energie vrij die voorheen ging
naar bezwaar- en beroepsprocedures over dit soort
objecten die nauwelijks risico’s voor het watersysteem
kennen.
S u c c e s fac to r 3:
E r i s g e e n n e g at i e f

effect

vo o r h e t wat e r s y s t e e m

Ondanks dat er minder regels zijn, blijkt het
watersysteem op orde te blijven. Vanuit het veld
zijn er weinig signalen die wijzen op negatieve
effecten op het watersysteem. De nieuwe keur
bevat voldoende handvatten om het watersysteem
op orde te houden.
Wel blijkt er een spanningsveld te bestaan tussen het
zo min mogelijk beperken van het eigendomsrecht
van inwoners en het zo goedkoop en efficiënt mogelijk
uitvoeren van onderhoud aan het watersysteem. Het
onderhoud zou het gemakkelijkst gaan als bijvoorbeeld
de zones langs watergangen vrij zouden blijven van
bebouwing en objecten.
Vaak is een aanname bij deregulering dat het
aantal handhavingszaken hierdoor toeneemt. Bij
Rijnland is geen verband gebleken tussen het aantal
handhavingszaken en de hoeveelheid of soort regels
die er zijn. Partijen die zich niet aan de regels willen
houden zijn er altijd ongeacht wat voor soort regels
dit zijn. Bovendien zijn vooral regels geschrapt voor
weinig risicovolle handelingen die voorheen laag in de
prioritering van handhaving stonden.

Rijnland staat achter de fundamentele
keuze voor een ‘ja-tenzij’-keur
Met de keuze voor een ‘ja-tenzij’-keur wilde
Rijnland− naast het verminderen van regeldruk en
van lasten voor Rijnland – ook tegemoet komen aan
een maatschappelijke vraag. Het was uitdrukkelijk
de wens om alleen regels te stellen als deze echt
noodzakelijk zijn ter bescherming van het watersysteem
en ons als Rijnland anders op te stellen richting
onze omgeving. Zo worden de beleidsregels waar
vergunningplichtige handelingen aan worden getoetst
zoveel mogelijk geformuleerd als doelvoorschrift, zodat
een initiatiefnemer zelf een middel kan kiezen om
tot dat doel te komen.8 In geval van verwaarloosbare
risico’s wordt de verantwoordelijkheid voor de zorg
voor het watersysteem meer bij de initiatiefnemer
gelegd. Ook bieden de regels meer mogelijkheden
voor medegebruik van het watersysteem, waaronder
recreatie.
Uit de evaluatie blijkt dat Rijnland – ook op ambtelijk
niveau – nadrukkelijk achter de nieuwe systematiek
van de keur staat. De oude keur werd als te rigide
ervaren en het was soms moeilijk om uit te leggen
waarom een verbod noodzakelijk was. Met de nieuwe
keur wordt meer gedacht vanuit de mogelijkheden
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voor initiatiefnemers en worden alleen regels gesteld
als dat echt nodig is. Daarmee wordt meer respect
getoond voor het eigendomsrecht van initiatiefnemers
in ons gebied. Rijnland kan zich beter focussen op
de belangrijke zaken en hoeft minder besluiten te
schrijven. Door de nieuwe keur is Rijnland meer
een faciliterende overheid die enkel beschermt waar
nodig en wordt Rijnland serieuzer genomen door zijn
omgeving.

Externen geven aan: “Fijn dat de verandering
in de Keur is gegaan van ‘zitten op de norm’
naar ‘meer kijken wat er kan’.” “Snelle respons
op de vergunningaanvraag waarbij we met een
melding afkunnen”. “Door de positieve insteek
van het beleid merk je dat de behandeling
soepeler verloopt.”
De nieuwe keur heeft bijgedragen aan een cultuur
omslag bij Rijnland. Rijnland wil meer zijn dan
slechts een toetsende overheid. De tijdsgeest en
de problematiek waar Rijnland voor staat vraagt
om een dienstverlenende en actief participerende
houding richting alle partners waar het mee te maken
krijgt. Het is daarom niet alleen belangrijk wat de
regels zijn, maar ook hoe Rijnland hiermee werkt.
Uit de input die is opgehaald blijkt dat de gewenste
cultuuromslag voor een groot deel daadwerkelijk heeft
plaatsgevonden. Ook past de fundamentele keuze
voor een ‘ja, tenzij-keur’ goed in de geest van de
nieuwe Omgevingswet.

Verbetering mogelijk op de inhoud
van en het werken met de regels
De keur is geslaagd en Rijnland is tevreden met het
resultaat. Tegelijkertijd kwamen uit de evaluatie
ook aandachtspunten naar voren, die inzicht geven
in hoe we de regels verder kunnen verbeteren en
optimaliseren. Een greep:
 Nieuw is het maatwerkbesluit, waarmee een
initiatiefnemer toestemming krijgt om af te
wijken van algemene regels. Er worden meer
maatwerkbesluiten genomen dan verwacht (2-3 per
week). Dat kan erop duiden dat de algemene regels
nog te streng zijn of dat het instrument van een
vergunning geschikter is voor deze handeling, omdat
toch vaak een individuele afweging nodig is.
 De zorgplicht legt een stuk verantwoordelijkheid
voor het watersysteem terug bij de initiatiefnemer
cq. de perceeleigenaar. Een handeling is toegestaan
wanneer er voldoende zorg in acht wordt genomen
voor het watersysteem. Dit roept soms wat
vragen op: ‘Waar moet ik dan zorg voor dragen?’
Medewerkers van Rijnland kunnen in hun antwoord
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vervolgens minder dan onder de oude keur terug
vallen op harde regels. Dit nodigt uit tot gesprek
over wat het watersysteem inhoudt en hoe we daar
met elkaar voldoende zorg voor kunnen dragen.
 De mate waarin de regels worden nageleefd
laten geen verslechtering zien en de regels
bieden juridisch gezien voldoende houvast om
te handhaven in geval van overtreding. Onze
conclusie is dan ook dat het idee dat Rijnland
met een ‘nee, tenzij’-keur meer grip zou hebben
vooral een papieren werkelijkheid is. Wel verdient
het met de ‘ja, tenzij’-keur extra aandacht hoe de
handhaving wordt ingezet en geprioriteerd.

Relevante ervaringen
voor de Omgevingswet
De ervaringen met de keur nieuwe stijl zijn relevant
voor de transitie onder de Omgevingswet. De keur
zal opgaan in de waterschapsverordening samen met
bijvoorbeeld de regels voor lozen. De ervaringen met
de nieuwe keur worden meegenomen in dit project.
De ervaringen van Rijnland kunnen ook relevant
zijn voor andere overheden die door de komst van
de Omgevingswet meer met algemene regels en
zorgplichten gaan werken:
 Beslisbomen worden zeer positief gewaardeerd
door de omgeving van Rijnland. Deze krijgen ook
een plek onder de nieuwe Omgevingswet.9
 Dereguleren betekent niet altijd standaardiseren;
flexibel zijn kan mits je dat inbouwt in de regels.
Vaak is dereguleren in de zin van meer algemene
regels een keuze voor eenduidigheid en niet voor
flexibiliteit. ‘Dit zijn de regels en hier moet u het
mee doen.’ Rijnland hanteert echter het principe
‘van buiten naar binnen denken’ en kiest er bewust
voor om waar dat kan flexibel te zijn. Dit vraagt
vervolgens wel weer om inzet van de organisatie.
 Initiatiefnemers zijn niet altijd blij met meer
verantwoordelijkheid. Hierin merkt Rijnland
verschil tussen kleine partijen en particulieren
enerzijds, die van Rijnland als overheid
verwachten te vertellen wat te doen. Anderzijds
zijn grote partijen in sommige gevallen juist blij
met eigen verantwoordelijkheid, omdat zij nu zelf
met een voorstel mogen komen om bijvoorbeeld
de waterveiligheid te borgen bij een bouwproject
op een dijk. In zijn algemeenheid zal de omgeving
Rijnland altijd blijven vragen verantwoordelijkheid
te nemen als waterbeheerder en dit zal Rijnland
niet kunnen (en moeten willen) afschuiven op
particulieren of ‘de markt’.
 Rijnland adviseert veel aan de voorkant bij
nieuwe initiatieven, ook over handelingen die
‘slechts’ onder de zorgplicht vallen. Er gaat dus

ook aandacht en energie naar gedereguleerde
handelingen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de rol
van vergunningverlener verschuift van voornamelijk
toetsend naar meer adviserend.
 Initiatieven die een groot risico op de fysieke
leefomgeving kunnen hebben, zullen altijd om een
individuele toetsing10 vooraf vragen.
 Goede regels vragen blijvende aandacht: Rijnland
wil actuele, passende, en duidelijke regels. Dit vraagt
om voortdurend onderhoud en aandacht.
De Omgevingswet beoogt onder andere het bieden van
maatwerk en meer afwegingsruimte. Dat betekent voor
overheden daar waar mogelijk loslaten: dat is spannend,
maar biedt ook interessante nieuwe perspectieven. M


1 De verordening bij het waterschap, waarin regels worden
gesteld aan initiatiefnemers die in het gebied een handeling
willen verrichten die invloed heeft op het watersysteem.
2 Zie voor een uitgebreide beschrijving van de nieuwe keur en
de gemaakte keuzes Gaag, W. van der (2013) Deregulering
van de waterschapskeur, bruggen slaan zonder overbodige
regeldruk. Milieu en Recht 2013/46, pag. 220-228.
3 De term ‘procedure’ wordt hier gebruikt vanuit het
perspectief van de initiatiefnemer. Deze meldt zich bij
Rijnland met een initiatief en moet daarvoor bijvoorbeeld
een aanvraag of melding doen, stukken aanleveren, en
wachten op een besluit van Rijnland.
4 Inwoners, bedrijven en medeoverheden.
5 De werken die het meest risicovol zijn voor het watersysteem
én een individuele afweging vragen, vallen ook onder de
nieuwe keur onder de vergunningplicht. Dat betekent dat
voldoende informatie moet worden aangeleverd om te
toetsen of dat initiatief kan worden toege-staan.
6 Zie voor een toelichting over beslisbomen Gaag, W. van der
(2014) Deregulering bij Rijnland, van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja,
tenzij’. Water Governance 05-06/2014, pag. 35-41.
7 Huijssteeden, E. van (2016) ‘Hoe gaat het met de nieuwe
‘ja, tenzij’ Keur? Tweede voortgangsrapportage aan het
algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van
Rijnland.’ Te raadplegen via www.rijnland.net.
8 Een veel voorkomend doelvoorschrift is ‘dat het onderhoud
van de watergang niet mag worden belemmerd’. Hoe tot
dit doel wordt gekomen is aan de initiatiefnemer, Rijnland
toetst uiteraard wel of het doel is gehaald. Tegenhanger van
het doelvoorschrift is het middelvoorschrift, waarin wordt
voorgeschreven hoe tot het doel moet worden gekomen.
Voorbeelden zijn voorschriften over de aanlegwijze van
kabels en leidingen of over de aanleghoogte van nieuwe
bebouwing op waterkeringen.
9 Zie Kamerstukken II 2013/14, 33 962, 3, p. 357-358.
10 Individuele toetsing betreft in de meeste gevallen een
vergunningplicht. Soms – als risico’s goed te beheersen zijn
via standaard regels – een algemene regel met meldplicht.
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INTERVIEW

DE BESTUURLIJKE VERANDEROPGAVE
VAN DE OMGEVINGSWET:
INZICHTEN UIT DE PRAKTIJK
Een interview met Henni van Asten, Patrick van der Broeck en Ernest de Groot
Arjan Löesink, Koen van Bezu*
Bij de implementatie van de Omgevingswet is volop oog voor de impact op de
ambtelijke organisatie en de ambtenaar van het waterschap. Zowel voor de
juridische kant als voor het aspect van cultuur, houding en gedrag. De bestuurlijke
veranderopgave blijft hier vooralsnog bij onderbelicht. Dit terwijl het vergroten van
de bestuurlijke afwegingsruimte een van de verbeterdoelen van de Omgevingswet
is. Wij haalden daarom op hoe er in de praktijk, in het waterschapsbestuur, gekeken
wordt naar deze opgave. We spraken daarvoor met Henni van Asten (Algemeen
Bestuurslid Wetterskip Fryslân), Patrick van der Broeck (Dijkgraaf Waterschap
Limburg) en Ernest de Groot (Dagelijks Bestuurslid Waterschap Aa en Maas).

Een kleine introductie:
de veranderopgave voor
waterschapbestuurders

belangen en ambities van het waterschap een
plaats krijgen in de integrale visies van provincies
en gemeenten. Hierbij heeft het DB meer ruimte
om eigen afwegingen te maken en krijgt het
diverse instrumenten tot zijn beschikking,
zoals de programmatische aanpak en de
mogelijkheid om maatwerkregels en –
voorschriften te stellen.

De Omgevingswet stelt dat de fysieke
leefomgeving in onderlinge samenhang
vormgegeven en beheerd moet worden.
Water is hierbij een onderdeel van de
fysieke leefomgeving en staat naast andere
domeinen als wonen, infrastructuur
Het Algemeen Bestuur (AB) is in
en natuur. Met de komst van de
De wet
het monistische waterschapsbestuur
Omgevingswet wordt strategisch beleid
bevoegd tot het vaststellen van
op watergebied dan ook niet langer
beoogt om ‘aan de
beleid en de controle daarop. De
gevormd in sectorale plannen, maar
achterkant’ minder
Omgevingswet vraagt dat het AB een
in de integrale (omgevings)visies van
dicht te timmeren
actievere rol gaat spelen in de fase
provincies en gemeenten. Daarnaast
met regels en
van visie- en beleidsvorming, haar
beoogt de wet om ‘aan de achterkant’
vergunningen
kaderstellende rol dus. Het vroegtijdig
minder dicht te timmeren met regels
en op strategisch niveau borgen van het
en vergunningen, waardoor er minder
waterbelang in de fysieke leefomgeving
houvast is om waterbelangen in dit
(in het visievormingsproces van
stadium af te dwingen. Meer dan onder de
huidige wetgeving heeft het waterschap er
gemeenten en provincies) vraagt immers
dus belang bij om in een vroegtijdig stadium
politieke keuzes. Bijvoorbeeld de keuze
mee te denken over de integrale kaders van
tussen het ‘inbrengen’ van waterbelangen
partneroverheden. Het Dagelijks Bestuur (DB),
bij andere overheden of het daadwerkelijk
belast met de dagelijkse aangelegenheden van het
‘verbinden’ van deze belangen. Ook de ruimte
waterschap en de uitvoering van de beslissingen
die met de Omgevingswet aan de samenleving
van het Algemeen Bestuur, is daarom meer dan
gelaten wordt om te komen met initiatieven,
voorheen aan zet om proactief te zorgen dat de
vraagt visie en keuze van het AB. Keuzes


*
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Interview met:


Henni van Asten zit namens
de PvdA in het Algemeen Bestuur van
Wetterskip Fryslân sinds 2015. In het
verleden is ze onder meer statenlid
geweest in de Provincie Friesland, waar
ze woordvoerder was op onder andere het
gebied van ruimtelijke ordening en water.


>



Patrick van der Broeck

(CDA) is sinds de fusie dijkgraaf
van Waterschap Limburg. Voorheen
bekleedde hij onder meer de functie
van wethouder in de Gemeente
Venray en van gedeputeerde in de
Provincie Limburg. In beide gevallen
behoorde ruimtelijke ordening tot zijn
portefeuille.

<



Ernest de Groot (Water Natuurlijk)

is Dagelijks Bestuurslid bij Waterschap
Aa en Maas. Hij is bestuurlijk
verantwoordelijk voor de afstemming
tussen waterbeleid en ruimtelijk beleid.
Eerder was hij onder meer wethouder
ruimtelijke ordening en bouw- en
woningtoezicht in de Gemeente Uden.
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omtrent de mate van participatie en de rol die het
daar als volksvertegenwoordiger zelf in speelt.

aan bij de geest en doelen van de wet; met de
omgeving en voor de omgeving. Vanuit mensen
denken en niet vanuit regels. Als gedeputeerde
Op strategisch niveau wordt ook de waterschaps
was mijn beeld van waterschappen dat deze
verordening ‘spannender’ en wordt het AB
erg gericht waren op procedures en regels. De
gevraagd hier scherpe keuzes in te maken. Het
laatste jaren vindt er bij waterschappen echter
gaat hierbij immers om de (ambitie)keuze om de
al een omslag plaats. De Omgevingswet is in
geest van de Omgevingswet, van ‘weren’ naar
die zin ook een reactie op de ontwikkeling
‘uitnodigen tot ontwikkeling’, in meer of mindere
naar een participatiedemocratie.” De Groot:
mate door te laten werken: wat willen we (blijven)
“De Omgevingswet past bij de ontwikkeling
beschermen met regels en wat willen we meer de
die waterschappen door hebben gemaakt, van
ruimte geven door middel van deregulering en het
taakgericht naar opgavegericht. Toen ik voor het
duidelijk neerzetten van onze waarden?
eerst in het waterschapsbestuur zat en het ging
over de ecologische verbindingszones, moest
je eigenlijk daarna je mond gaan spoelen,
De bestuurlijke veranderopgave
omdat het geen kerntaak was. Met een
vanuit de praktijk bezien
beetje mazzel was het een aanverwant
Om een beeld te vormen van de wijze
belang. Inmiddels werken we aan verbrede
waarop in de praktijk, binnen de
thema’s als natuurlijk en recreatief
Van Asten:
waterschapsbesturen zelf, gekeken
water, ruimte voor water in het kader
wordt naar en gehandeld wordt bij deze
van klimaatverandering. We werken
‘Wat ik als AB-lid
veranderopgave, spraken wij met Henni
dus al integraal en gebiedsgericht. Als
belangrijk vind, is
van Asten, Patrick van der Broeck en
wij een beekherstelproject doen, wordt
dat burgers, boeren
Ernest de Groot.
dat afgestemd met gemeente, provincie,
en ieder ander
allerlei andere projecten. Soms moet
uiteindelijk de
je projecten wat groter maken om ze
De Omgevingswet past binnen
vruchten plukken
überhaupt te kunnen realiseren. Wij
de veranderende overheid
van de wet’
ontkomen er niet aan om zaken integraal
De komst van de Omgevingswet en
op te pakken. We hebben het idee dat
de doelen die met de wet nagestreefd
we over grenzen heen moeten kijken.
worden, zien de bestuurders als een
Waarbij we een overheid moeten zijn met
belangrijke ontwikkeling. Van Asten: “De
specialisten op verschillende domeinen”.
grootste uitdaging van de wet is hoe je het
beleid voor gewone mensen duidelijk maakt
De Omgevingswet vraagt om
en waarbij de verschillende belangen worden
een betere samenwerking tussen
afgewogen en beter tot hun recht komen. Wat
overheden onderling
ik als AB-lid belangrijk vind, is dat burgers,
Dat werken in de geest van de Omgevingswet
boeren en ieder ander uiteindelijk de vruchten
betekent dat er beter samengewerkt moet worden,
plukken van de wet.” Van Asten benadrukt dat
daar zijn de drie bestuurders het allen mee eens.
overheden onderling verder moeten kijken dan
Van Asten verwoordt dit als volgt: “Je moet
de eigen taken en beter moeten samenwerken
als overheden onderling beter samen werken
om beleid toegankelijk te maken voor de burger.
en soms verder kijken dan je eigen taken. We
Van der Broeck benadrukt de urgentie van
staan voor grote opgaven en kunnen daardoor
de veranderopgave die de Omgevingswet met
niet meer op eigen eilandjes blijven. Daar valt
zich mee brengt: “Waterschap Limburg ziet de
nog een wereld in te winnen, voornamelijk in
urgentie van de opgave en ik sluit me volledig
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de richting van gemeenten. Met de provincie
organisatie zegt Van Asten het volgende: “Het
werken we (het Wetterskip, red.) al samen aan
DB en de ambtelijke organisatie zijn in eerste
het leveren van een ‘water’-bouwsteen voor de
instantie aan zet om de implementatie van de wet
omgevingsvisie van de provincie. Hiervoor moet
vorm te geven. Wij moeten als politiek de kaders
je integraal kunnen denken als waterschap. Ik had
mee geven om te handelen, dan kan het DB
het liefst die bouwsteen Water gezamenlijk als
besturen”. Er verandert volgens de bestuurders
provincie, gemeenten en Wetterskip gemaakt. Dat
niet veel aan de kaderstellende en controlerende
leidt immers tot een betere integrale afweging.”
rol van het AB onder de Omgevingswet. Het AB
In de Brabantse cultuur ontkom je volgens De
heeft met het waterbeheerplan kaders gesteld
Groot niet aan het bouwen aan netwerken en
en die zijn ook leidend in visievorming en bij de
het samenwerken met gebiedspartners, dat zit de
totstandkoming van de waterschapsverordening,
Brabanders in het bloed: “We moeten gewoon
aldus Van Asten. Ook de verhouding tussen DB
ons netwerk onderhouden, we moeten weten
en AB zal niet in grote mate veranderen. Van
wat er speelt. De meeste wethouders RO en
der Broeck zegt hierover het volgende: “De
water kennen we. Elk DB-lid heeft een district
wisseling van rol en de dynamiek daaromheen
waar hij of zij het relatiemanagement doet
tussen AB en DB is van alle tijden. Maar
bij rayons en gemeentes. Dat netwerk
grote veranderingen zie ik niet (met de
gebruiken wij voor al onze plannen.
komst van de Omgevingswet, red.). Het
AB staat nog steeds aan de lat om kaders
Wij hebben niet alleen ons eigen
te stellen”. Ook De Groot ziet geen grote
beleid maar ook de projecten die we
Van der Broeck:
veranderingen in de rolverdeling tussen
draaien en de verbrede gemeentelijke
‘Wij redeneren
het AB en DB. “Ik verwacht dat het AB
rioleringsplannen. Ik ben heel benieuwd
vanuit de ander
zegt: als onze beleidsproducten maar
hoe dat dadelijk uit gaat pakken met
en vervolgens kan
op een goede manier meeliften, DB, in
de Omgevingswet”, aldus De Groot
de activiteiten die jullie ondernemen
(doelend op het vormen van visies en
je denken aan je
richting regio, Unie, Provincie en
de rol van bestaande samenwerkingen
eigen doelen en
Rijk,
dan is dat goed.” Voorbeelden
daarin, red.). In Limburg wordt het
oplossingen’
waterschap meer en meer uitgenodigd
van hoe het AB door het DB wordt
door gemeenten om aan tafel te zitten bij
meegenomen in de veranderopgave van
het maken van een omgevingsvisie. Van
de Omgevingswet zijn het organiseren van
der Broeck: “Wij redeneren vanuit de ander
themabijeenkomsten en aan de hand van
en vervolgens kan je denken aan je eigen
praktijkvoorbeelden uitleggen hoe de wet uit
doelen en oplossingen. We moeten hiervoor
gaat pakken in de praktijk.
meedenken met gemeenten aan de voorkant, bij
het opstellen van een omgevingsvisie. Zo kunnen
De bestuurlijke veranderopgave
we aan de voorkant regelen dat de belangen voor
volgens de bestuurders
water mee worden gewogen.” Een watervisie
Op de vraag in welke mate de Omgevingswet
heeft het waterschap Limburg nog niet, wel wordt
een bestuurlijke veranderopgave met zich mee
in samenspraak met de gemeenten gedacht aan
brengt voor de eigen organisatie, bijvoorbeeld
het maken van een bouwsteen Water voor de
in de verhouding tussen het AB en DB of in
gemeentelijke omgevingsvisies.
houding en gedrag van bestuurders zegt De
Groot het volgende: “Ik schat in dat dat niet de
De bestuurlijke verhoudingen
grootste verandering is. We hebben op bestuurlijk
onder de Omgevingswet
niveau accountmanagement uitgerold en zijn al
Over de rolverdeling tussen AB, DB en ambtelijke
extern gericht. Daarnaast hebben we een open
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werkhouding met het AB. Ze mogen alles weten en
we betrekken ze ook veel, ongeacht of het coalitie
of oppositie is. Dat betekent dat je het soms hebt
over de kleur van de gemalen en dat moet je voor
lief nemen. Je moet het AB ook gewoon de ruimte
gunnen om hun ding te doen. In algemene zin is
beleid op hoofdlijnen van het AB en als je ze daarin
goed bedient en ze mee kunnen denken, heb je heel
veel zaken getackeld. Ze worden actief betrokken
bij ons waterbeheerplan en bij andere visies zoals
GGOR en beekdalvisies. Je moet ze actief bij de
hand nemen en dan leveren ze input. Daarin zie
ik niet het grote verschil door de Omgevingswet.”

wij kijken wat we eraan kunnen bijdragen. In
samenwerking met gemeenten betekent dat
meedenken aan de voorkant, bij het opstellen van
een omgevingsvisie. Het gebeurt steeds meer dat
het ook lukt om vroegtijdig met gemeenten aan
tafel te komen. Zo kunnen we aan de voorkant
regelen dat onze belangen mee worden gewogen.
We hebben dit ook met het AB besproken. Veel
AB-leden zijn of waren ook raadslid en ze zien
daarin parallellen met de gemeenteraad. De
samenleving gaat zich steeds meer participatief
opstellen en dat betekent een andere rol voor
de gemeenteraad. Datzelfde zie je ook in het
AB. Maar echt grote veranderingen door de
Omgevingswet zie ik niet. Verandering in de
dynamiek tussen AB en DB is van alle tijden.
Daarnaast stelt het AB nog steeds de kaders
en ons AB ziet de voordelen van maatwerk
en deregulering. Dat is een ontwikkeling
die al lang is ingezet.”

Van Asten geeft aan dat er binnen het AB van
het Wetterskip altijd discussie plaats vindt
tussen de leden die zich willen beperken tot
de wettelijke taken en degenen die meer
integraal willen werken: “We komen
de Groot:
elkaar binnen het AB daarin tegen. Er
is een groep binnen het AB die vindt
‘De Omgevingswet
dat we strak moeten vasthouden aan
past bij de
Op de goede weg, maar nog
onze taak. Ik behoor tot de groep die
ontwikkeling die
niet op de eindbestemming
zegt dat we als waterschap een bredere
waterschappen
De drie geïnterviewde bestuurders zijn
verantwoordelijkheid hebben. Ik vind
door hebben
optimistisch en menen alle drie dat
dat we vooral moeten kijken naar
gemaakt, van
de eigen organisatie op de goede weg
wat mogelijk is, in plaats van wat niet
taakgericht naar
is. Hun antwoorden geven ook blijk
mogelijk is. Als mensen iets doen aan
van kennis van de verbeterdoelen en
hun eigen leefomgeving en daar is water
opgavegericht’
reikwijdte van de Omgevingswet en de
bij betrokken, dan helpt het wel als je gaat
veranderende maatschappelijke context en
kijken wat je kan bijdragen. In plaats van
de veranderende rol van het waterschap. De
te zeggen dat het je taak niet is. Het kunnen
gebruikte voorbeelden laten zien dat er volop
denken in ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’
wordt gewerkt in de geest van de Omgevingswet.
is een cultuuromslag voor bestuurders. Ook
De toenemende mate waarin Limburgse
het kunnen bieden van maatwerk is nog niet zo
gemeenten het waterschap weten te vinden als
ingebed.” Ernest de Groot over integraal werken
inhoudelijke (water)expert en partner in de regio
in het AB van Aa en Maas: “Integraal werken
is er daarvan een. Tegelijkertijd sluit nog niet de
levert bij ons in het AB ook weleens discussie op.
gehele werkwijze aan bij de geest van de wet. Zo
Dan plaatsen partijen bijvoorbeeld vraagtekens
toont het signaal dat discussies soms nog gaan
rondom aandacht voor cultuurhistorie. Maar als
over de vraag of het waterschap strak moet
we daarmee een compleet plan vlottrekken is de
vasthouden aan de eigen taak, dan wel een brede
integrale aanpak van meerwaarde.” De discussie
verantwoordelijkheid heeft, aan dat een van
over kerntaken wordt eveneens in Limburg
de belangrijke principes van de Omgevingswet
gevoerd. Van der Broeck staat achter het principe
nog meer aandacht verdient: de Omgevingswet
van ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’ en zegt
stelt immers dat burgers, bedrijven en over
uiteindelijk toe te willen werken naar een ‘ja,
heden gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor
en’-mentaliteit. “Als er initiatieven zijn, moeten
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de ontwikkeling en het beheer van de fysieke
leefomgeving.

het omgevingsplan worden bepaald. Het beeld
dat de bestuurders schetsen, is dat het DB al een
eind op weg is om deze rol goed in te vullen. Dat
Ieder waterschap is anders, met zijn eigen
is ook verklaarbaar. DB-leden acteren actief in
dynamiek tussen AB, DB en ambtelijke organisatie
diverse bestuurlijke netwerken en nemen woorden
en zijn eigen plek binnen regionale en lokale
als integraliteit en samenwerken van nature al
netwerken. Toch geven de bestuurders alle drie
vrij gemakkelijk in de mond. AB’s zullen hierin
aan dat deze dynamiek en verhoudingen onder de
mee moeten en kunnen niet blijven vasthouden
Omgevingswet grotendeels ongewijzigd kunnen
aan de bescherming van de eigen taken. Dit om
blijven. Formeel gesproken is dat ook zo. De
spanning te voorkomen. De veranderopgave
taken en bevoegdheden blijven gelijk. De vraag
zit hem dan vooral in het breder verankeren
is echter of het veranderende instrumentarium
van de nieuwe manieren van werken binnen de
en het wegvallen van een deel van de bestaande
gehele waterschaporganisatie: van ambtelijk tot
sturingsmogelijkheden niet toch zal leiden
bestuurlijk. Dit vraagt nog een omslag in denken
tot een andere manier van samenwerken
en werken. Dat hoeft gelukkig niet van de ene
tussen beide besturen. Een wet die stelt
op de andere dag en de gesprekken met de
dat de strategische beleidsvorming voor
bestuurders tonen aan dat er voldoende
water niet langer plaatsvindt in sectorale
goede voorbeelden zijn en ook volop
waterplannen, maar in integrale
wordt geëxperimenteerd met die nieuwe
‘De verander
omgevingsvisies van Rijk, provincies
manieren van werken. Gelukkig maar,
opgave zit hem
en gemeenten én een wet die de
want er zijn geen pasklare antwoorden.
vooral in het breder
afzonderlijke overheidsbesturen meer
Daarop moeten de waterschappen ook
verankeren van de
ruimte biedt om eigen afwegingen te
niet willen wachten, want die antwoorden
nieuwe manieren
M
maken, vraagt om een kaderstellend
zullen niet komen. 
orgaan (het AB) met een visie op haar
van werken binnen

beheersgebied en een scherpe controle
de gehele water
SUMMARY
op de uitvoering daarvan (door het
schaporganisatie:

DB). Het vraagt om een visie op de
van ambtelijk tot
For water boards, the introduction of the
inhoudelijke opgaven, maar ook op de
bestuurlijk’
Omgevingswet brings along challenges. We
mate waarin er regionale verschillen
interviewed three board members of a water
mogen zijn. Het vraagt ook visie op de
board
to explore the impact the new law has
wijze waarop dit in samenwerking met
on the governance of a water board, the current
partneroverheden tot uitvoering dient
role of board members and the relation between
te komen. Die visie helpt het DB zijn rol
the Executive Committee and the Governing Board.
krachtiger uitvoeren en daarmee het belang van
The board members agree that momentum is created
het waterschap te borgen. Ja, dat was al zo, maar
within a trend to work towards a more integrated way
zal onder de Omgevingswet nog belangrijker
of managing our environment with the introduction of
worden.
the Omgevingswet. The role of the board member itself
Volgens de bestuurders is het zwaartepunt van
de veranderopgave gelegen in het belang van
het waterschap om in een vroeg stadium mee
te denken in de kaders van partneroverheden.
Dit gaat om het kennen van je gebiedspartners,
meer aan de voorkant aan tafel uitgenodigd
worden, of jezelf uitnodigen aan die tafel waar
de omgevingsvisie wordt gemaakt en regels voor

will not necessarily change, nor the dynamic between
the Executive Committee and the Governing Board, so
they say. The major task ahead entails a more intensive
collaboration with other regional governments on issues
that ask for an integrated approach. Water boards are
well underway to adapt to the implications of the new
law, although there is still a lot to discover in the coming
years.
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DE OMGEVINGSWET EN
VERGELIJKBARE WETSHERZIENINGEN
Voorbeelden en lessen uit drie andere WestEuropese pogingen tot integratie van wetgeving
Daan Hollemans*

Met nog circa drie jaar te gaan tot het van kracht worden van de Omgevingswet,
zullen de meesten wel iets over de wet gehoord hebben. Nu het van kracht worden
van de wet nadert, wordt het tijd om te kijken hoe drie andere West-Europese
landen de laatste jaren geprobeerd hebben om wetten in te voeren die lijken op de
Omgevingswet. In dit artikel ga ik, kijkend vanuit het perspectief van de ruimtelijke
ordening, op drie van die pogingen in en zet ik deze af tegen de Omgevingswet.

Herzieningen van het ruimtelijkordeningsen milieurecht die vergelijkbaar zijn met de
Omgevingswet zijn onder andere geïnitieerd in België
(Vlaanderen)1, Engeland2 en Schotlandxvi. Dit artikel
richt zich op de ervaringen in deze West-Europese
landen. Al deze landen zijn net als Nederland
economisch sterk ontwikkelde landen (landsdelen)
met een relatief lange geschiedenis van ruimtelijke
ordening. Wat opvalt, is dat het met uitzondering van
België (Net als de Omgevingswet is die wetgeving daar
overigens ook nog niet van kracht) gaat om bundeling
van het recht op het gebied van de ruimtelijke
ordening en niet zozeer om de integratie van dat recht
met het water- en milieurecht. Projecten zoals de
ontwikkeling van de Omgevingswet zijn dus zeldzaam.
Daarom richt dit artikel zich primair op ervaringen
met de bundeling van wetgeving en niet direct op
ervaringen met de integratie van milieuwetgeving,
waterwetgeving en wetgeving op het gebied van de
ruimtelijke ordening. Wel wordt de ontwikkeling van
de Omgevingswet vergeleken met die van de Belgische
tegenhanger.
De voornoemde herzieningen hebben een overeen
komst in die zin dat zij zich richten op deregulering
en decentralisering. De herzieningen komen ook
allemaal voort uit het idee dat het de regelgeving
op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu te
complex en te onsamenhangend geworden is. Daarom
beogen ze regelgeving te integreren (al dan niet na het
doen van de nodige aanpassingen en beogen ze de
regelgeving flexibeler en simpeler te maken. Met de

herzieningen wordt ook gestreefd naar het versnellen
van besluitvormingsprocedures. Daarnaast passen de
herzieningen in een veranderende rol tussen overheid
en burgers of private partijen: de overheid treedt
terug en wil meer ruimte geven aan het faciliteren van
initiatieven van burgers en bedrijven. Daartoe moet
de overheid randvoorwaarden stellen waarbinnen
die initiatieven moeten passen en uitgevoerd kunnen
worden.
In Engeland leidde de herziening tot verwarring onder
ruimtelijk planners omdat zij door een gebrek aan
verwachte begeleiding bij de cultuurverandering niet
wisten hoe zij met het hervormde stelsel om moesten
gaaniii. Een herziening van het ruimtelijkordeningsen/of milieurecht komt dus niet zonder meer tot
stand. Dat blijkt ook uit Nederlandse ervaringen. Net
als de Omgevingswet waren de eerdere herzieningen
van het Nederlandse planningsstelsel ook gericht
op deregulering, decentralisering, het creëren van
een meer faciliterende houding van overheden en
het versnellen van procedures en kwamen ook die
veranderingen niet gemakkelijk tot stand3 4.
De Omgevingswet zet de lijn voort die in 2009
ingezet is met de Waterwet. Met die laatste wet
zijn verschillende toestemmingen en vergunningen
op het gebied van water geïntegreerd tot een
vergunning. Tolsma5 wijst erop dat in de Waterwet
zes vergunningstelsels op het gebied van water
geïntegreerd zijn tot één watervergunning. Aan
deze watervergunning ligt een volledig integraal


* 
Daan Hollemans werkt als adviseur ruimtelijke strategie bij Antea Group en bereidt een promotieonderzoek naar de
Omgevingswet voor. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.
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toetsingskader ten grondslag, dit in tegenstelling
tot het toetsingskader uit de Wabo. Wabo staat
voor Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,
dit is een integratie van 25 voorheen separate
vergunningstelsels die betrekking hebben op de fysieke
leefomgeving (bouwen, milieu, natuur, monumenten)
tot een vergunning: de omgevingsvergunning. Aan
de andere kant zijn in de Wabo wel belangen van
verschillende beleidsterreinen geïntegreerd, terwijl
de Waterwet logischerwijs alleen betrekking heeft
op water. Maar als het gaat om werken met een
integraal toetsingskader, dan hebben partijen die met
de Waterwet werken, zoals waterschappen, daar al
ervaring mee.

Van ruimtelijke ordening naar beleid
voor de (fysieke leef)omgeving

De eerste Belgische wet die leidde tot planmatige
ruimtelijke ordening is de ‘Wet op de Stedebouw’
van 29 maart 1962. Vanaf die periode werden
in Vlaanderen plannen voor gebieden (gewesten)
gemaakt waarin per gebied bestemmingen en
ontwikkelingsmogelijkheden vastgelegd werden.
Vanaf de jaren ‘90 werd gewerkt aan het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen (te vergelijken met een
structuurvisie) waarvan de inhoud werd vertaald
in diverse ruimtelijke uitvoeringsplannen (te
vergelijken met een bestemmingsplan). Als reactie
op de als relatief technocratisch beleefde planologie
van de jaren ’60 is het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen opgesteld in overleg en samenwerking
met belanghebbenden. Van den Broek wijst erop dat
midden jaren ’90 in België ook werd gewerkt aan
het bundelen en vereenvoudigen van het milieurecht
als reactie op de sectorale ontwikkeling van diverse
wetten die samen het milieurecht vormen. Van den
Broek wijst er ook op dat deze ambitie tot bundeling
niet volledig geslaagd is. Water- en bodemwetgeving
was niet meegenomen en tot 2013 zijn er ook geen
ambities tot het integreren van wetgeving op het
gebied van natuur, erfgoed en ruimtelijke ordening
geweest6.
In Vlaanderen wordt momenteel gewerkt aan een
herziening van de wetgeving en het beleid op het
gebied van ruimtelijke ordening, water en milieu.
Hiermee lijkt wel een poging te worden gedaan

om het milieu- en waterrecht te integreren met het
recht op het gebied van de ruimtelijke ordening. Zo
wordt er gewerkt aan een decreet dat inzet op het
vereenvoudigen, gebruiksvriendelijker en transparanter
maken van de instrumenten voor ruimtelijke ordening.
Daarnaast is er wetgeving ontwikkeld waarin de
versnelling van complexe projecten centraal staat.
Aan deze wet ligt een advies van een commissie ten
grondslag. Het motto van dit advies is ‘sneller door
beter’. Het advies, net als het motto, is te vergelijken
met het advies van de Commissie Elverding. De
ideeën van de Commissie Elverding vinden ook hun
plek in de Omgevingswet. De wet voor de versnelling
van complexe projecten laat zich vergelijken met de
Crisis- en herstelwet. In Vlaanderen zijn daarnaast
de ministeries die voorheen separaat verantwoordelijk
waren voor ruimtelijke ordening en milieu, gefuseerd
tot een omgevingsdepartement. Dit doet dan
weer denken aan de fusie van de ministeries van
VROM en Verkeer en Waterstaat tot het ministerie
van Infrastructuur en Milieu (tegenwoordig
Infrastructuur en Water). Vooruitlopend op die
fusie tot een omgevingsdepartement in Vlaanderen
zijn experimenten uitgevoerd met geïntegreerde
beleidsvorming voor de fysieke leefomgeving. Dit
lijkt weer op de experimenten met het opstellen
van omgevingsvisies. Kortom, er is een groot
aantal overeenkomsten tussen de ontwikkeling van
de Omgevingswet en de herziening van recht op
het gebied van ruimtelijke ordening en milieu in
Vlaanderen.
De overeenkomsten blijken ook uit een nieuw
Vlaams beleidsplan. In een nieuw en strategisch
georiënteerd beleidsdocument, het ‘Beleidsplan
Ruimte Vlaanderen’, moeten zowel ruimtelijke- als
milieucomponenten een plek krijgen. In het kader
van meer integratie van het waterdomein met het
ruimtelijk domein is in het kader van het uitvoeren
van het beleidsplan onder andere een bouwstop in
overstromingsgevoelige gebieden opgesteld. Het
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zet ook sterk in op
het voorkomen van nog meer ruimtebeslag op de
schaarse Vlaamse open ruimte. Maar de eerste drie
doelstellingen van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
in het bijzonder vertonen sterke overeenkomsten met
de Omgevingswet.
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In die eerste drie doelstellingen staan de volgende zaken
centraal:
1  Gebiedsgerichte

uitwerking van centraal
voorgeschreven beleid.

2  Ruimte

voor maatwerk waarbij de (lokale) overheid
niet langer toetst, maar meedenkt en niet direct
overgaat tot reguleren.

3  Streven

naar geïntegreerde gebiedsontwikkeling.

Een gemene deler met de Omgevingswet is dat
deze Vlaamse herziening moet leiden tot snellere en
eenvoudigere planvorming. Met het oog op tijdswinst
wordt in beide gevallen de nadruk gelegd op de eerste
en informele fasen (de zogenoemde voorkant) van
het planvormingsproces zodat de formele fase sneller
doorlopen wordt. Onderzoek naar de experimenten
met geïntegreerde beleidsvorming voor de fysieke
leefomgeving laat zien dat dit geïntegreerde beleid nog
niet volledig ontwikkeld is. Het schort nog te veel aan de
samenwerking tussen beleidsdomeinen om geïntegreerd
beleid te ontwikkelen. Ook de vertaling van de ambitie
tot het maken van geïntegreerd beleid in een organisatie
is een aandachtspunt. De introductie van een nieuw
instrument/nieuwe werkwijze op zichzelf zorgt niet
voor een geïntegreerd proces. Deze problemen zijn
vooral organisatorisch van aard. Zowel in Vlaanderen
als in Nederland wordt een poging gedaan om
ruimtelijke ordening (met welke naam dan ook) en dan
vooral de rol van de overheid in de ruimtelijke ordening,
opnieuw uit te vinden. In beide landen lijkt de overheid
zich terug te trekken als actieve speler en zich meer
te positioneren als een partij die zich bezighoudt met
visievorming, het stellen van kaders en het meedenken
alvorens over te gaan tot toetsing aan kaders. Net als
de Omgevingswet is de Belgische tegenhanger nog niet
van kracht, dus over de effecten kan nog geen uitspraak
gedaan worden.

Cultuurverandering

Experimenten die onder de Crisis- en herstelwet uitgevoerd worden om het gedachtengoed van de Om
gevingswet nu al in de praktijk te brengen, laten zien dat
het aannemen van de meer op samenwerking gerichte
en proactieve werkwijze die de Omgevingswet voorstaat,
staat of valt met cultuurverandering. Daarbij gaat het
om een verandering in houding en gedrag. Het is idee is
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dat een overheid moet leren open te staan voor nieuwe
inzichten en voor kennis van derden. In aanvulling op
het voorgaande is het idee ook dat een overheid ruimte
moet geven aan organische ontwikkeling. Een primair
toetsende houding moet getransformeerd worden tot een
veel meer op dialoog gerichte houding.
Tussen 2001 en 2010 vond in Engeland een herziening
van het stelsel van ruimtelijke ordening en het
bijbehorend recht plaats. Engeland kent net als
Nederland een planningsstelsel dat ontstond uit lokale
praktijken om ongebreidelde stedelijke uitbreiding tegen
te gaan, goede woningen te bouwen en het milieu te
beschermen. Aan het begin van de 20ste eeuw zijn deze
praktijken geformaliseerd in wetgeving. Gedurende
de 20ste eeuw werd die wetgeving steeds uitgebreid
met nieuwe wetten. Sinds 2011 ligt het primaat voor
ruimtelijke planning weer bij de lokale overheid nadat
het daarvoor primair een verantwoordelijkheid was
voor de regionale overheden.
Een onderdeel van deze herziening was de ontwikkeling van een werkcultuur die zich laat kenmerken als
‘proactief ’, ‘creatief ’ en ‘flexibel’. Tevens werd ingezet
op deregulering, het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte en verbetering van de dienstverlening aan
het publiek. De reden dat deze herziening nodig werd
geacht, kan samengevat worden als een aversie tegen
lange besluitvormingsprocedures, te gedetailleerde
regels (die economische ontwikkeling beperkten) en een
planningsstelsel dat niet meer kon voldoen aan de eisen
die de hedendaagse samenleving stelt. Deze probleemstellingen en ambities vertonen gelijkenissen met die
aan de Omgevingswet ten grondslag liggen. Immers, de
Omgevingswet moet zorgen voor meer samenhang in
de regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving en
zorgen voor regels die beter aansluiten op de huidige en
toekomstige ontwikkelingen. Het vergroten van de flexibiliteit van de ruimtelijke ordening, het vergroten van
de bestuurlijke afwegingsruimte en het versnellen en
verbeteren van besluitvormingsprocedures zijn drie van
de verbeterdoelen die met de Omgevingswet worden
nagestreefd.
De Engelse herziening liep stuk op een overheid die,
zelf of bij monde van verschillende uitvoeringsorganen
maar ook via beroepsorganisaties, tegenstrijdige
berichten over de gewenste nieuwe werkcultuur en de
weg daarnaartoe gaf. Tevens werd het planologen bij
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het maken van plannen in een aantal gevallen verplicht
om advies van niet-overheidsorganen in te winnen
(zoals de Engelse tegenhanger van de Commissie
m.e.r.). Mede door de tegenstrijdige berichten van
de overheid ging men steeds meer adviezen vragen.
Adviezen waren bedoeld als adviezen, maar de veelheid
aan advies creëerde een context die de geboden
vrijheid (de afwegingsruimte) inperkte. ‘Kunnen’ werd
daardoor ‘moeten’. Suggesties werden afvinklijsten. De
veelheid aan informatie creëerde dus meer onzekerheid
en starheid door nauwgezette naleving van de (soms
tegenstrijdige) adviezen dan een proactief, creatief en
flexibel planningsstelsel.
Naast de ontwikkeling van een flexibel planningsstelsel
werd ook de nadruk gelegd op het zo efficiënt mogelijk
maken van planvormingsprocessen. Vooral het
vergroten van de efficiëntie werd sterk benadrukt. Men
werd verplicht om bepaalde doelen te behalen (zoals
voor een bepaalde datum een plan voorleggen aan de
overheid). Dit terwijl juist op het lokale niveau veel
ruimte voor flexibiliteit werd geboden zodat lokale
behoeften in plannen opgenomen kan worden en zodat
er met plannen geëxperimenteerd kan worden. Hoe
een visie of bestemmingsplan er dan ook uit moet zien,
werd niet gedetailleerd beschreven door de wetgever.
De inherente spanning tussen efficiëntie (behalen
van vooraf vastgestelde doelen) en het bieden van
flexibiliteit zorgde voor risico-ontwijkend gedrag onder
planologen. Zij zorgden er liever voor dat er een plan
voor de vastgestelde datum bij de overheid lag, dan dat
zij gingen experimenteren bij het opstellen van het plan
(de overheid kan namelijk goedkeuring aan het plan
onthouden als het plan niet voldoet).
De hervormingsambitie werd uiteindelijk
getransformeerd tot een boodschap van gedetailleerde,
functionele, specifieke vereisten. De aanvankelijk door
de overheid geboden ruimte voor lokale afwegingen
en creatieve oplossingen werd niet benut. Grotendeels
komt dit doordat planologen zich afhankelijk maakten
(of waanden) van sturing ‘van boven’ en bij gebrek aan
die sturing of door tegenstrijdig advies onzekerheden
en risico’s gingen vermijden. De vraag die bij mij
nu opkomt, is hoe groot de kans is dat de genoemde
effecten ook optreden bij de (invoering van de)
Omgevingswet? De probleemstellingen en ambities
vertonen immers overeenkomsten. Wellicht dat door
de experimenten onder de Crisis- en herstelwet al

een cultuur ontwikkeld wordt waarin de ambities van
de wetgever beter landen en waarin werken op een
andere manier als uitdaging in plaats van risico gezien
wordt. Als dat het geval is, kan de invoering van de
Omgevingswet stukken beter gaan dan de invoering
van het herziene ruimtelijkordeningsrecht in Engeland.

Oud en nieuw

Net als het Engelse planningsstelsel is ook het Schotse
planningsstelsel hervormd. Het planningsstelsel in
Schotland wijkt af van het Engelse planningsstelsel.
Het planningsstelsel bestaat uit de landelijke
overheid en de lokale overheid. Voorheen lag de
verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ordening in
Schotland bij primair bij de regionale en landelijke
overheid. Na wetswijzigingen in de jaren ’90 is de
regionale overheid afgeschaft en ligt het primaat
voor ruimtelijke planning bij de lokale overheid. Op
nationaal niveau maakt de landelijke overheid sinds
2004 een strategische visie die sturing moet geven aan
de lokale overheid. De lokale overheden werken die
visies uit in operationele plannen. Overigens maken
de vier grote Schotse steden, als ‘tussenlaag’ ook een
strategische visie als uitwerking van de landelijke
overheid. Deze wetswijziging is doorgevoerd om
Schotland als separaat land te positioneren waarmee
het land enige afstand neemt van het Verenigd
Koninkrijk waar ook Engeland deel van is7.
In 2006 is met de ‘Planning Act 2006’ het Schotse
planningsstelsel hervormd. Het doel was om
beleidsdomeinen zoals gezondheid en mobiliteit op
zowel nationaal als lokaal niveau meer te integreren in
ruimtelijke ordening. Het versnellen van procedures
en bieden van meer flexibiliteit is in dit geval niet
expliciet als doel van de hervorming benoemd. Hoewel
integratie van beleidsdomeinen in ruimtelijke plannen
niet voor ieder beleidsdomein even goed mogelijk was
of door gebrek aan politiek draagvlak voor integratie
even goed ging, leidde het wel tot meer dialoog tussen
beleidsmakers en daarmee tot meer integrale plannen.8
In een analyse van wat er gebeurde in een
hervorming van het Schotse planningsstelsel laten
Peel en Lloyd zien dat, ondanks de claim dat het
nieuwe stelsel een radicale breuk met het verleden
betekende, er sprake blijft van een hybride van een
oud en nieuw planningsstelsel. De ambities bij het
hervormen van het planningsstelsel waren, net als
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bij de Omgevingswet, gericht op het vergroten van
de efficiëntie en transparantie van het systeem.
Daarnaast werd ingezet op het versterken van de
rol van burgerparticipatie. Na hervorming bleek
dat in het nieuwe systeem de nadruk werd gelegd
op zowel het vergroten van de efficiëntie als op
burgerparticipatie. Tussen deze twee onderwerpen zit
echter een spanning8. Immers, veel aandacht besteden
aan het een kan ten koste gaan van het ander. Ook de
Omgevingswet maakt participatie minder vrijblijvend:
participatie kan een indieningsvereiste zijn en wordt
door de Omgevingswet onder andere verplicht
gesteld bij toepassing van het kerninstrument ‘het
projectbesluit’. Een suggestie hier is dan ook om in
planvormingstraject bij aanvang al te bepalen hoe het
vergroten van efficiëntie en meer burgerparticipatie
zich tot elkaar verhouden, welke het zwaarst weegt en
de wijze waarop beide ingezet kunnen worden.

doelen behaald worden en waar nodig ingrijpen.
Volgens deze cyclische methodiek worden onder de
Omgevingswet eisen gesteld aan legio activiteiten
in de fysieke leefomgeving en leidt de doorwerking
van beleid tot nieuwe visievorming. Door uit te gaan
van dit cyclisch proces wil de overheid komen tot
een actieve benadering om continue te werken aan
een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Zelf
stelt de wetgever: “De beleidscyclus vormt het algemene

denkmodel voor situaties dat overheden een opgave in
de fysieke leefomgeving oppakken en daartoe beleid
formuleren.” (memorie van toelichting Omgevingswet,

blz. 23).

In het licht van deze vergelijking is het ook interessant
om op te merken dat een belangrijk onderdeel van de
Omgevingswet, namelijk de beleidscyclus, ontleend
is aan milieunormeringen zoals gebruikt door de
Europese Unie in onder andere de Kaderrichtlijn
Water (2000/60/EG). De beleidscyclus staat voor
een continue zorg voor de fysieke leefomgeving
en voor het bieden van ruimte voor ontwikkeling.
Daarmee is de beleidscyclus belangrijk voor het
behalen van de verbeterdoelen van de Omgevingswet.
Waterschappen hebben al ervaring met het werken
met de Kaderrichtlijn water en daarmee wellicht
(impliciet) ook al met het werken met de beleidscyclus
uit de Omgevingswet. Een belangrijk voordeel.

Waterschappen hebben veel ervaring met harde
normstelling, denk aan normen voor waterkwaliteit,
waterkwantiteit en waterveiligheid. Dit soort
normen blijven onder de Omgevingswet bestaan.
De Omgevingswet noemt dit omgevingswaarden.
Omgevingswaarden zijn maatstaven voor de
kwaliteit van de fysieke leefomgeving die meetbaar,
berekenbaar of anderszins objectief zijn. Er zijn ook
verplichte omgevingswaarden. Die waarden hebben
betrekking het waterdomein. Voor de veiligheid van
primaire waterkeringen worden omgevingswaarden
door het Rijk vastgesteld. De provincie stelt
omgevingswaarden vast voor de veiligheid van andere
waterkeringen dan primaire waterkeringen en voor de
gemiddelde jaarlijkse overstromingskans. Vaststelling
van een omgevingswaarde leidt tot de verplichting om
te monitoren of de omgevingswaarde behaald wordt.
Als dat niet het geval is bestaat ook de verplichting om
een programma met maatregelen op te stellen om de
omgevingswaarde te behalen.

In de beleidscyclus staat de kwaliteit van de fysieke
leefomgeving als geheel centraal. Bestuursorganen
moeten bij de uitoefening van hun taken en
bevoegdheden rekening houden met de samenhang
tussen onderdelen van de fysieke leefomgeving
en de bijbehorende belangen. Hiermee krijgt de
integrale benadering van de fysieke leefomgeving
die de Omgevingswet voorstaat uitwerking. De
beleidscyclus staat voor een doorlopend proces van
het vaststellen van een langetermijnvisie met daarin
ambities en een sturingsfilosofie, het uitwerken
van de ambities en sturingsfilosofie in (algemene)
regels, programma’s en individuele toestemmingen
(een vergunning), monitoren of de normen/

Omgevingswaarden kunnen hun doorwerking krijgen
in plannen die burgers en bedrijven rechtstreeks
binden (bijvoorbeeld het omgevingsplan). Zo kan in
een omgevingsplan bepaald worden dat, gelet op het
belang van het voorkomen van wateroverlast, er regels
worden gesteld over het maximale oppervlak van een
perceel dat mag worden verhard. Aangenomen dat het
omgevingsplan een uitwerking van een omgevingsvisie
is, is het volgens mij van belang dat waterschappen
na gaan denken over hoe zij hun belangen (al dan
niet in de vorm van omgevingswaarden) gaan
borgen in de plannen van lagere overheden. Dit
mede omdat de voorbeelden uit België en Schotland
laten zien dat het integreren van beleidsdomeinen

Beleidscyclus en Kaderrichtlijn water
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tot een samenhangende visie ook niet altijd lukt.
De vertaling van ambitie naar beleid is daarbij een
aandachtspunt. De ervaring van waterschappen
met harde normstelling is een belangrijke, maar
volgens mij is het ook van belang om te beseffen
dat een visievormend proces minder technisch (lees:
creatiever en interactiever) is dan harde normstelling
en dat er naast het waterschapsbelang ook allerlei
andere belangen een plek moet krijgen in de plannen
van andere overheden. Een eerste stap in dit proces
is vaststellen welke ambities je als bestuursorgaan
hebt, deze ambities vertalen naar (beleids)doelen en
bepalen of die doelen met het eigen instrumentarium
(waterschapsverordening) of via het instrumentarium
van anderen behaald kunnen worden. Dat helpt
wellicht ook bij het voorkomen van de onzekerheid uit
het Engelse voorbeeld. Immers, als je weet wat je wil,
wat je mag en wat je kunt, kun je adviezen beter op
waarde schatten.

Conclusie

Uit de aangehaalde voorbeelden blijkt dat er in
meerdere landen ambities tot de ontwikkeling van
wet die te vergelijken is met de Omgevingswet
geweest zijn. Ambities die sterk leken op die aan de
Omgevingswet ten grondslag liggen, zoals in België
en Engeland. En ambities die op onderdelen overeen
kwamen met de ambities uit de Omgevingswet, zoals
in Schotland. In alle gevallen kan gesteld worden dat
de ambities in meer of mindere mate niet behaald
zijn. De ervaring in Engeland laat zien dat minder
(belemmerende) regelgeving kan leiden tot meer
onzekerheid. Deze onzekerheid werkt vertraging in
de hand. De ervaringen in België en Schotland laten
zien dat het integreren van beleidsdomeinen tot een
samenhangende visie ook niet altijd lukt. De vertaling
van ambitie naar beleid is daarbij een aandachtspunt.
De Nederlandse wetgever staat dus voor een grote
opgave. Deze opgave zal hoe dan ook consequenties
hebben voor het Nederlandse planningsstelsel. Of
het gehele planningsstelsel volledig gaat veranderen
vraag ik mij af. De introductie van een nieuw systeem
leidt vaak tot een co-existentie van nieuwe en oude
systemen9. Echter, allen die zich met de fysieke
leefomgeving bezig houden zullen zich wel moeten
voorbereiden op de Omgevingswet om de herhaling
van de voorgaande voorbeelden in Nederland
te voorkomen en om hun belang ook onder de
M
Omgevingswet duurzaam te borgen.

ABSTRACT

The Netherlands are witnessing a reform of environmental
and spatial planning law (the Environment and Planning
Act or in Dutch: Omgevingswet), as did three other WestEuropean countries (Belgium, England and Scotland)
in the past years. Common themes in these reforms are
deregulation and decentralisation. This article elaborates
on initiatives aimed at reforming environment and planning
law in Belgium, England and Scotland and compares
these reforms (where possible) with the development of the
Environment and Planning Act. By elucidating the ongoing
changes to Dutch environmental and spatial planning law
and the way people dealt with these changes in those three
other countries, the article draws parallels between the
various reforms. Also, the article stirs up questions about
the probability of the development of the Environment
and Planning Act stepping in the same pitfalls as the other
reforms that are dealt with in this article.
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HOE STELLEN WE
ONS DRINKWATER VEILIG
ONDER DE OMGEVINGSWET?
Wendela Slok, Lieke Coonen, Mirja Baneke, Rob Eijsink*

Schoon drinkwater uit de kraan! Drinkwaterbedrijven zijn verplicht het 24/7 te
leveren. Overheden op hun beurt hebben de taak zorg te dragen voor kwalitatief
goed grond- en oppervlaktewater, zodat daar drinkwater uit bereid kan worden.
Zowel de Omgevingswet als de Drinkwaterwet bieden voor drinkwaterbedrijven en
overheden instrumenten om de openbare drinkwatervoorziening duurzaam veilig te
stellen. Maar hoe pas je deze als overheid en drinkwaterbedrijf nu concreet in de
praktijk toe? Vewin, de vereniging van waterbedrijven in Nederland, heeft hiervoor
een handboek opgesteld, inclusief checklists. Het Handboek Omgevingswet voor een
duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening geeft samen met het
Informatieblad over de zorgplicht voor drinkwater praktische handvatten.
Samenwerken aan de bescherming van schone bronnen en infrastructuur is een
grote uitdaging voor de komende jaren.

Zorgdragen voor een duurzame
veiligstelling van de openbare
drinkwatervoorziening
Schoon drinkwater uit de kraan lijkt vanzelfsprekend,
maar daar zit een hele wereld achter.
Drinkwaterbedrijven en overheden zorgen er samen
voor dat de openbare drinkwatervoorziening duurzaam
wordt veiliggesteld. Zij zijn hiertoe ook wettelijk
verplicht.
D r i n k wat e r b e d r i j v e n

Drinkwaterbedrijven hebben op grond van de Drink
waterwet (art. 3) de zorg voor een voldoende en
duurzame uitvoering van de openbare drinkwater
voorziening binnen hun distributiegebied. De levering
van drinkwater is een publieke taak op grond van
de wet.
Overheden

Overheden dragen op grond van de Drinkwaterwet
(art. 2), de Kaderrichtlijn Water (art. 7 en 11) en de
Omgevingswet (art. 2.1) de zorg voor de duurzame
veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening.


ZORGPLICHT IN DE DRINKWATERWET


A rt i k e l 2
1. Bestuursorganen dragen zorg voor de duurzame
veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening.
2. Bij de uitoefening van bevoegdheden en toepassing
van wettelijke voorschriften door bestuursorganen
geldt de duurzame veiligstelling van de openbare
drinkwatervoorziening als een dwingende reden van
groot openbaar belang.

A rt i k e l 3

De zorg, overeenkomstig deze wet en de daarop
berustende bepalingen, voor een voldoende en duurzame
uitvoering van de openbare drinkwatervoorziening binnen
een distributiegebied berust bij de eigenaar van het
drinkwaterbedrijf die bevoegd en, overeenkomstig artikel
8 van de Drinkwaterwet, verplicht is tot levering van
drinkwater in dat gebied.



* 
Wendela Slok, Lieke Coonen, Mirja Baneke en Rob Eijsink, Vereniging van Waterbedrijven in Nederland.
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Afbeelding 1:

Nederland kent tien
drinkwaterbedrijven,
die allemaal een eigen
distributiegebied hebben.

van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en
Vewin een Informatieblad gemaakt over de zorgplicht
voor de drinkwaterbronnen waarin mogelijkheden
voor concrete invulling van de zorgplicht worden
omschreven, (zie uitgebreider hierna).

Bedreigingen

va n s c h o n e d r i n k wat e r b ro n n e n

Schoon drinkwater uit de kraan is in Nederland
een groot goed. Het drinkwater in Nederland
behoort tot het beste van de wereld. Toch
worden de drinkwaterbronnen, oppervlaktewater
en grondwater, bedreigd. Bijvoorbeeld door
gewasbeschermingsmiddelen, opkomende
stoffen zoals geneesmiddelen, mest, historische
bodemverontreiniging, mijnbouw en geothermie.
Maar ook de infrastructuur, zoals de grote
watertransportleidingen, staat steeds vaker onder druk,
omdat veel meer dan bijvoorbeeld tien jaar geleden in
de ondergrond gebeurt.

Instrumenten en handvatten voor
drinkwaterbescherming
De overheid heeft verschillende instrumenten en
handvatten om de drinkwaterbronnen en infrastructuur
te beschermen.
Z o rg p l i c h t ov e r h e d e n
e n K a d e r r i c h t l i j n W at e r

Op grond van de Drinkwaterwet (art. 2) hebben
bestuursorganen een zorgplicht voor de duurzame
veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening.
Dit komt ook tot uiting in de Omgevingswet (art. 2.1).
Bij de uitoefening van bevoegdheden en toepassing
van wettelijke voorschriften door bestuursorganen
geldt de duurzame veiligstelling van de openbare
drinkwatervoorziening als een dwingende reden van
groot openbaar belang. Het RIVM heeft in opdracht

De Kaderrichtlijn Water (art. 7) stelt dat overheden
de drinkwaterbronnen beschermen met de bedoeling
achteruitgang van de kwaliteit daarvan te voorkomen,
teneinde het niveau van zuivering dat voor de
productie van drinkwater is vereist, te verlagen. Dit is
nu geïmplementeerd in:
 de Waterwet;
 het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water;
 het Protocol Monitoring en Toetsing
Drinkwaterbronnen Kaderrichtlijn Water ;
 de Omgevingswet. Zie Bijlage V bij artikel 2.17
Besluit Kwaliteit Leefomgeving; omgevingswaarden
KRW-oppervlaktewater gebruikt voor de bereiding
van voor menselijke consumptie bestemd water.
Samenwerken

aan de duurzame veiligstelling

va n d e o p e n ba r e d r i n k wat e rvo o r z i e n i n g

Overheden zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit
van de bronnen voor de drinkwatervoorziening:
provincies en deels ook de waterschappen voor het
(ondiepe) grondwater, en Rijkswaterstaat en de
waterschappen voor het oppervlaktewater. Het Rijk
heeft hierbij een systeemverantwoordelijkheid en
houdt het overzicht. Het Rijk weegt ook nationale
belangen af en speelt een grote rol in het ruimtelijke
beleid voor de ondergrond. Denk bijvoorbeeld aan
de Structuurvisie Ondergrond. Daarnaast zijn de
gemeenten mede verantwoordelijk voor de (ruimtelijke)
bescherming van de drinkwatervoorziening (onder
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andere drinkwaterinfrastructuur) en een schone
bodem. Ook de drinkwaterbedrijven spannen zich
in voor bescherming van hun bronnen, bijvoorbeeld
via projecten en pilots met overheden en stakeholders
zoals de agrarische sector. Ze hebben bovendien veel
kennis over de inpassing van de drinkwatervoorziening
in boven- en ondergrond en de combinatie met
andere functies. Samenwerking en ketenaanpak
zijn essentieel bij de bescherming van de bronnen
en infrastructuur. Om mogelijke bedreigingen en
oplossingen tijdig te signaleren is het van belang dat
drinkwaterbedrijven vroegtijdig in processen van
onder andere planvorming of vergunningverlening
betrokken worden.
D r i n k wat e r b e l a n g i n o m g e v i n g s v i s i e s - e n
p l a n n e n , p ro g r a m m a ’ s e n v e ro r d e n i n g e n

Het is voor Nederlanders doodgewoon dat 24 uur
per dag schoon, gezond en betaalbaar water uit
de kraan komt. Dit is vanzelfsprekend, maar gaat
niet vanzelf. De drinkwaterbedrijven garanderen
uitstekende kwaliteit van het drinkwater, maar hier
zijn steeds meer zuiveringsinspanningen voor nodig
vanwege bedreigingen van de bronnen – het grond- en
oppervlaktewater – en de infrastructuur. De openbare
drinkwatervoorziening is een publieke nutsfunctie, die
nauw samenhangt met de volksgezondheid, en moet
goed ingebed zijn in onze maatschappij en ruimtelijke
inrichting. Ontwikkelingen als klimaatverandering,
een toenemende druk op de boven- en ondergrondse
ruimte en mogelijk een toenemende vraag naar
drinkwater hebben effect op de drinkwatervoorziening.
Om de goede drinkwaterkwaliteit ook in de toekomst
te kunnen blijven garanderen is bescherming van
onze infrastructuur en bronnen essentieel. Dit heeft
consequenties voor de (ruimtelijke) inrichting van de
leefomgeving. Bij het opstellen van een omgevingsvisie
en –plan , programma of verordening is het van
belang de opgaven en mogelijke maatregelen in beeld
te hebben en op te nemen.
Gebiedsdossiers

In gebiedsdossiers brengen provincies of
Rijkswaterstaat samen met belanghebbenden de
problemen en risico’s voor drinkwaterwinningen
in beeld. Gebiedsdossiers vormen een belangrijk
instrument om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn
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Water voor drinkwaterbronnen (artikel 7) in te vullen.
Ze vormen de basis om concrete afspraken te maken
over maatregelen in een uitvoeringsprogramma.
In 2014 heeft het RIVM de eerste generatie
gebiedsdossiers geëvalueerd en samen met betrokken
partijen een aantal verbeterpunten geformuleerd. De
verbeterpunten zijn verwerkt in een nieuw protocol dat
eind 2016 is vastgesteld. Provincies zijn de trekkers van
de gebiedsdossiers voor grondwater, Rijkswaterstaat
is dat voor oppervlaktewater. De betrokken partijen
zijn gestart met de nieuwe ronde gebiedsdossiers. Het
is van belang dat decentrale overheden die betrokken
zijn bij een winning aangesloten zijn tijdens het
proces. Het uitvoeringsprogramma met afspraken over
concrete maatregelen wordt bestuurlijk bekrachtigd.
De concept-gebiedsdossiers zijn zoveel mogelijk half
2018 gereed om aan te sluiten bij de Delta-aanpak
waterkwaliteit en zoetwater en het traject van de
Stroomgebiedbeheerplannen.

Checklist drinkwaterbescherming
voor overheden en drinkwaterbedrijven
Om de openbare drinkwatervoorziening
duurzaam veilig te stellen zijn op grond van de
Omgevingswet een aantal instrumenten beschikbaar.
Drinkwaterbedrijven hebben de zorg voor een
voldoende duurzame uitvoering van de openbare
drinkwatervoorziening binnen hun distributiegebied
(art. 3 Drinkwaterwet (Dww). Om die zorgplicht waar
te kunnen maken, is het volgende van belang:
1

 Voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit;

2

 Voldoende grondwater van goede kwaliteit;

3

 Bescherming infrastructuur
drinkwatervoorzieningen (met name
transportleidingen);

4

 Beschermen natuur in relatie tot waterwinning.

Het is aan de verschillende bestuursorganen om,
conform de zorgplicht van art. 2 Dww, steeds rekening
te houden met het (nationale) drinkwaterbelang
bij de ontwikkeling en toepassing van het door de
Omgevingswet geboden instrumentarium.1
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Hieronder is een checklist2 opgenomen wat
overheden in algemene zin in hun (digitale)
Omgevingswetinstrumenten zouden moeten aangeven
– bijvoorbeeld in een waterparagraaf – om de
drinkwatervoorziening duurzaam veilig te stellen.
De checklist volgt de voor drinkwaterbedrijven
belangrijkste belangen:
1  V o l d o e n d e

o pp e rv l a k t e wat e r

va n g o e d e k wa l i t e i t

Bescherming oppervlaktewater

Drinkwaterbedrijven met oppervlaktewater als bron
zijn soms genoodzaakt innamestops in te stellen.
Het oppervlaktewater is dan zo vervuild dat een
drinkwaterbedrijf het water niet kan innemen voor
de drinkwaterproductie. Oppervlaktewater raakt
vervuild via lozingen van stoffen van industriële
herkomst, maar ook gewasbeschermingsmiddelen
of medicijnresten bedreigen de kwaliteit van het
oppervlaktewater. Soms zijn de stoffen bekend, maar
het komt ook voor dat niet duidelijk is om welke stof
het gaat en wat de eigenschappen zijn. Verontreiniging
van innamepunten moet zoveel mogelijk worden
voorkomen. Het is daarom van belang om bij
vergunningverlening rekening te houden met de risico’s
voor innamepunten voor de drinkwatervoorziening
benedenstrooms en duidelijk in beeld te hebben welke
wateren ook een drinkwaterfunctie hebben. Ook
kunnen beschermingszones voor oppervlaktewater
worden ingesteld, zoals onder andere bij de Drentse Aa
is gebeurd.
Zoetwaterbronnen

Voldoende zoet water is essentieel voor de bereiding
van schoon en betaalbaar drinkwater. Het Nederlandse
drinkwater komt voor 60% uit grondwater en 40%
uit oppervlaktewater. Drinkwater-bedrijven moeten
voor de juiste investeringsbeslissingen zekerheid
hebben over de beschikbaarheid van zoet water
op de lange termijn. Waterbeschikbaarheid geeft
de beschikbaarheid van zoetwater en de kans op
watertekorten in een bepaald gebied weer, in normale
en droge situaties. De drinkwatervoorziening is in de
Deltabeslissingen benoemd als een cruciale functie.
Het is een publieke functie die als bijzondere vorm
van gebruik wordt aangeduid met een zorgplicht

voor overheden, waardoor het een andere positie
heeft dan gebruiksfuncties als industrie of landbouw.
Klimaatverandering leidt tot lagere rivierafvoeren
waardoor de concentraties van verontreinigingen
stijgen. In sommige gebieden zijn door
klimaatverandering en ingrepen in het watersysteem
significante effecten te verwachten wat betreft verzilting
van innamepunten. Bij waterbeschikbaarheid is dan
ook aandacht nodig voor de relatie met waterkwaliteit
en ruimtelijk beleid en voor bescherming van de
winningen en infrastructuur tegen de gevolgen van
klimaatverandering.
CHECKLIST:
(Beschermingsbeleid bronnen; milieubelastendeen lozingsactiviteiten)
Uit te werken in omgevingsvisie, programma,
verordening, omgevingsplan:
 hoe de doelstellingen van de Kaderrichtlijn
Water voor het bereiken van een goede
toestand van het water ten behoeve van de
drinkwaterproductie worden gehaald, met
welke maatregelen;
 waar oppervlaktewater ligt met
drinkwaterfunctie; hoe de bescherming
van oppervlaktewater ten behoeve van de
drinkwatervoorziening vorm krijgt;
 welke stoffen in welke hoeveelheden met
welke eigenschappen worden geloosd
bij milieubelastende activiteiten of
lozingsactiviteiten en welke drinkwaterbedrijven
benedenstrooms hierover geïnformeerd
moeten worden;
 welke procedure geldt bij lozingen, wie
metingen doet en wie moet instemmen en of
alle lozingen onder de vergunningplicht vallen;
 welke maatwerkregels en instructieregels
gelden in welke gebieden ter bescherming van
de duurzame veiligstelling van de openbare
drinkwatervoorziening;
 welke eventuele omgevingswaarde voor
opkomende stoffen, zoals medicijnen, is
opgenomen.
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Afbeelding 2: Blik op diverse functies rond een waterwinning.

2  V o l d o e n d e

g ro n dwat e r

va n g o e d e k wa l i t e i t

Ruimtelijke bescherming grondwater

Grondwater als bron voor drinkwater staat onder druk
door onder meer mest en gewasbeschermingsmiddelen
vanuit de landbouw, bodemverontreinigingen, (dier)geneesmiddelenresten en industriële stoffen. Het is van
belang de bronnen te beschermen en te voldoen aan
de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Grondwater
als bron voor drinkwater wordt gewonnen in ongeveer
200 waterwingebieden. De drinkwaterbedrijven streven
zo veel mogelijk naar bronvriendelijke functies in deze
gebieden en de grondwaterbeschermingsgebieden
er omheen. Bijvoorbeeld natuurbeheer en natuur
recreatie. Een evenwichtige toedeling van functies aan
locaties moet leiden tot een balans tussen de gewenste
ontwikkeling van een locatie en bescherming van de
grondwatervoorraad die voor de drinkwatervoorziening
is bedoeld. Regels kunnen betrekking hebben op het
gebruik van de boven- en ondergrond. Voor milieu
belastende activiteiten kunnen (maatwerk)regels worden
gesteld of een aanvullende meld- of vergunningplicht.
STRONG / Voorraden voor de drinkwatervoorziening

In de Ontwerp-Structuurvisie Ondergrond
(STRONG) van het Rijk is opgenomen dat mijn
bouw is uitgesloten in waterwingebieden, grondwater
beschermingsgebieden en boringvrije zones rond
bestaande winningen. Aan de provincies is gevraagd
in overleg met de drinkwaterbedrijven Aanvullende
Strategische Voorraden (ASV’s) voor de drinkwater
voorziening aan te wijzen en het beschermingsregiem
daarvoor te beschrijven. Doel hiervan is voor de lange
termijn de drinkwatervoorziening veilig te stellen, ook
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wanneer de drinkwatervraag volgens het maximale scenario stijgt. Dit betekent dat hier restricties gelden voor
andere activiteiten zoals mijnbouw. Deze ASV’s en de
ruimtelijke implicaties daarvan dienen doorwerking te
krijgen in gemeentelijk beleid en omgevingsvisies.
Bodemverontreiniging

Op een groot aantal plaatsen bedreigen historische
bodemverontreinigingen de drinkwatervoorziening.
Voor verontreinigingslocaties die niet meer actief
gesaneerd worden zal op lange termijn het beheer
zodanig moeten zijn dat de drinkwatervoorziening
duurzaam is veiliggesteld. Hierbij moet bedacht
worden dat drinkwaternormen veelal veel stringenter
zijn dan de huidige interventiewaarden voor bodem
sanering. Bovendien kan het, vanwege de stroming van
het grondwater, nodig zijn om maatregelen te treffen
indien een waterwinning buiten het eigen beheergebied
van een gemeente ligt. Afstemming is nodig met
provincies, gemeenten en waterschappen.
Energie

Provincies ontwikkelen beschermingsbeleid voor
de veiligstelling van de drinkwatervoorziening en
wijzen gebieden aan voor de waterwinning zoals
waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden,
boringvrije zones, intrekgebieden en strategische
voorraden. In deze gebieden gelden beperkingen
bijvoorbeeld ten aanzien van mijnbouw, warmteen koudeopslag in de bodem en ontwikkeling van
geothermie. Anderzijds bieden deze gebieden ook
kansen voor natuur en recreatie die niet belastend is
voor de natuur. In de planvorming zal met deze kansen
en beperkingen rekening gehouden moeten worden.
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HANDBOEK OMGEVINGSWET AANGEBODEN AAN DE MINISTER

Sterk Consulting BV en Colibri Advies BV hebben in opdracht
van Vewin een handboek opgesteld over de Omgevingswet:
Handboek Omgevingswet voor een duurzame veiligstelling
van de openbare drinkwatervoorziening. Samenwerken aan
de bescherming van schone bronnen en infrastructuur.4 Op 13
december 2017 werd dit Handboek Omgevingswet5 door Vewin
aan de Minister van I&W aangeboden. Aangezien overheden
bezig zijn met de implementatie van de Omgevingswet en het
opstellen van omgevingsvisies en het handboek gaat over
samenwerking, is het handboek gedeeld met de relevante
partijen (IPO, VNG, UvW, IenW, RWS).
Ondanks dat nog niet alle regelgeving gereed is, zijn
drinkwaterbedrijven en overheden actief aan de slag met de


vertaling van de Omgevingswet naar hun dagelijkse praktijk.
Het handboek biedt een kader van waaruit gewerkt kan
worden waar het gaat om onderwerpen gerelateerd aan de
drinkwatervoorziening. Naast de inhoud van het nieuwe stelsel
komt aan bod wat dit betekent voor de praktijk met concrete
instrumenten en mogelijkheden voor drinkwaterbedrijven,
gemeenten, provincies, Rijk en waterschappen.
Het handboek geeft onder meer inzicht in de juridische
bescherming van de bronnen en infrastructuur en de
mogelijkheden om samen te werken aan een duurzame
drinkwatervoorziening. In bijlage 1 bij dit Handboek is een
korte checklist voor drinkwaterbedrijven en overheden
opgenomen hoe zij dit doel kunnen bereiken.

CHECKLIST:

3  B e s c h e r m i n g i n f r a s t ru c t u u r
Drinkwaterinfrastructuur

(Beschermingsbeleid bronnen;
grondwaterbescherming en beheer historische
verontreiniging)
Uit te werken in omgevingsvisie, programma,
verordening, omgevingsplan:
 hoe de doelstellingen van de Kaderrichtlijn
Water voor het bereiken van een goede
toestand van het water ten behoeve van de
drinkwaterproductie worden gehaald, met
welke maatregelen;
 waar waterwingebieden en
grondwaterbeschermingsgebieden, boringvrije
zones en gebieden met strategische en
nationale grondwatervoorraden gesitueerd zijn;
 welk beschermingsbeleid/welke regels gelden
binnen deze gebieden voor milieubelastende en
-lozingsactiviteiten; en welke beperkingen en
uitsluitingen zijn er voor de drinkwaterwinning
met name als het gaat om mijnbouw en
warmte- en koudeopslag (WKO);
 beschrijving van de rol van provincie,
gemeente en waterschap wat betreft
grondwaterbescherming; de provincie is
hoofdverantwoordelijke en heeft de regie;
 bodemverontreiniging: waar is
bodemverontreiniging een probleem en
waar zijn nog maatregelen nodig om de
drinkwatervoorziening te beschermen;
 grondwatermonitoring: dat en hoe het diepe
en ondiepe grondwater wordt gemonitord voor
activiteiten die consequenties hebben voor de
bodem en het grondwater, zoals mijnbouw en
geothermie en landbouwactiviteiten;
 welke eventuele omgevingswaarde is
opgenomen voor grondwater gebruikt voor de
bereiding van drinkwater.

De ondergrondse infrastructuur is, met een vervangingswaarde van circa 22 miljard euro een van de
grotste assets van de drinkwatersector. Verlegging van
leidingen is vanwege ruimtedruk in toenemende mate
moeizaam en duur. Drinkwaterleidingen zijn noodzakelijk om aan de wettelijke leveringstaak van drinkwater te kunnen voldoen. Deze leidingen moeten veilig,
beschermd en geordend in de bodem kunnen liggen.
Door toegenomen druk op de ondergrondse ruimte
is een betere ordening van de ondiepe ondergrond
noodzakelijk. Er dient ruimte beschikbaar te zijn voor
infrastructuur. Integrale maatschappelijke kosten dienen
de basis te zijn voor overheden bij besluitvorming over
ruimtelijke ontwikkelingen die leiden tot gedwongen
verlegging van leidingen. Werkelijke verlegkosten moeten daarin meegewogen worden. Verlegregelingen dienen een adequate financiële prikkel te bevatten om te
waarborgen dat naar de laagst maatschappelijke kosten
wordt gestreefd. Eenmaal in de grond is het uit oogpunt
van maatschappelijke kosten gewenst dat leidingen zo
lang mogelijk ongestoord kunnen liggen. Daarvoor is
het voor de grote doorgaande transportleidingen van
belang dat daarmee in ruimtelijke planvorming rekening gehouden wordt. Deze dienen als leidingstroken in
omgevingsvisies opgenomen te worden.
CHECKLIST:
(Ruimtelijke ordening)
Uit te werken in omgevingsvisie, verordening,
omgevingsplan:
 relatie bovengrondse ontwikkelingen en
ondergrondse infrastructuur beschrijven;*
 waar zijn ruimtelijke belemmeringen in verband
met de ondergrondse infrastructuur voor de
drinkwatervoorziening?3
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Afbeelding 3: aanleg waterleiding, bron Waterbedrijf Groningen/Waterleidingmaatschappij Drenthe

4  R e l at i e d r i n k wat e r – nat u u r
Relatie drinkwatervoorziening en natuur

Drinkwaterbedrijven zijn een grote natuurbeheerder
in Nederland met ongeveer 20.000 ha in beheer. De
gebieden zijn vaak aangewezen als Natura2000-gebied
of onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland.
Drinkwaterbedrijven beheren waterwinningen
voor de productie van drinkwater uit grond- en
oppervlaktewater. Het is van groot belang dat er zo
min mogelijk verontreinigingen terechtkomen in
deze grondstof. Natuur biedt een goede bescherming
voor de bronnen. Drinkwaterbedrijven zetten dan
ook in op robuuste gebieden met een combinatie
van waterwinning en natuurontwikkeling. Op die
manier levert de drinkwatersector een belangrijke
bijdrage aan het realiseren van de (inter)nationale
natuurdoelen. De gebieden zijn zoveel mogelijk
opengesteld voor recreatie.
De duingebieden zijn een goed voorbeeld van
de combinatie van drinkwaterproductie met
natuurbeheer en recreatie. De drinkwaterbedrijven
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langs de kust zijn dan ook nauw betrokken bij
het Kustpact. Kustbebouwing mag de natuur- en
waterwingebieden niet aantasten. De duinen zijn
essentieel bij de winning en zuivering van water
en vormen strategische zoetwaterbuffers voor de
drinkwatervoorziening aan zes miljoen burgers
in Nederland. De drinkwatervoorziening is een
publieke taak van nationaal belang en verdient
daarom ook nationale bescherming. In het Kustpact
is bepaald dat bij nieuwe bebouwing waterveiligheid,
drinkwatervoorziening en natuur randvoorwaardelijk
zijn.
CHECKLIST:
(Natuurbeleid)
Uit te werken in omgevingsvisie, beheerplan/
verordening
 beschrijving relatie drinkwater – natuurbeheer
en stimulering van de functiecombinatie
d.m.v. inzet op robuuste gebieden.
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INFORMATIEBLAD:
Zorgplicht Drinkwater
Wat betekent dit voor u?


Conclusie
Steeds meer partijen hebben belangen in de
leefomgeving en wensen hiervoor activiteiten te
ontwikkelen. Dit kan de duurzame veiligstelling van
de openbare drinkwatervoorziening in de weg staan,
omdat grondwater- en oppervlaktewaterbronnen voor
het maken van drinkwater kunnen worden bedreigd.
Hier ligt een opgave voor drinkwaterbedrijven en
overheden om samen te bekijken hoe de openbare
drinkwatervoorziening duurzaam kan worden
veiliggesteld en samen te werken aan de bescherming
van de bronnen en infrastructuur. Bestuursorganen
(Ministerie van IenW, Rijkswaterstaat, provincies,
gemeenten en waterschappen) hebben namelijk tot taak
zorg te dragen voor de duurzame veiligstelling van de
openbare drinkwatervoorziening op grond van de wet
(art. 2.1 Omgevingswet en art. 2 Drinkwaterwet). Bij
de uitoefening van bevoegdheden en toepassing van
wettelijke voorschriften door bestuursorganen geldt dit
als een ‘dwingende reden van groot openbaar belang’.
De Omgevingswet kent veel instrumenten die zeker ook
voor de drinkwatervoorziening een rol (kunnen) spelen.
Te wijzen valt bijvoorbeeld op de omgevingsvisies, de
provinciale omgevingsverordening, het gemeentelijke
omgevingsplan, de programma’s en gebiedsdossiers.
Van belang is steeds dat het drinkwaterbelang hierin
goed geborgd wordt.
Volgens Vewin helpt het als drinkwaterbedrijven tijdig
bij grote projecten of aanvragen van vergunningen
of het opstellen van maatwerkvoorschriften worden
betrokken. De overheid kan in dat soort processen
wijzen op de veiligstelling van de duurzame openbare
drinkwatervoorziening, daarnaar handelen en
drinkwaterbedrijven hierbij actief betrekken. Het helpt
ook als overheden een drinkwaterparagraaf in hun
omgevingsvisie, -verordening, -plan en programma
zouden opnemen, waarin zij omschrijven hoe zij de
genoemde zorgplicht invullen.
‘The proof of the pudding is in the eating’: de
toekomst zal uitwijzen of de Omgevingswet voldoende
en goede instrumenten biedt om de openbare
drinkwatervoorziening samen met de overheden
duurzaam veilig te stellen. Samenwerken aan de
bescherming van schone bronnen in infrastructuur is
M
een grote uitdaging voor de komende jaren. 

Op 13 december 2017 werd het Informatieblad
zorgplicht drinkwater6 vastgesteld. In opdracht van
het ministerie van IenW en Vewin heeft het RIVM
een informatieblad geschreven over de zorgplicht
met betrekking tot de drinkwaterbronnen. In de
Beleidsnota Drinkwater en het bijbehorende
uitvoeringsprogramma staat de actie dat IenW
in nauwe samenspraak met betrokken partijen
verduidelijkt hoe de zorgplichtbepaling uit de
Drinkwaterwet kan worden geïnterpreteerd,
zodat het drinkwaterbelang vroegtijdig en
op een duurzame wijze in de (omgevings)
planvorming wordt betrokken. De invoering van
de Omgevingswet maakt meer inzicht in hoe de
zorgplicht kan worden toegepast extra relevant.
Het RIVM informatieblad over de zorgplicht
(Zorgplicht Drinkwater Wat betekent dit voor u?)
gaat in op de vraag wat overheden kunnen doen
om aan de zorgplicht drinkwater invulling te geven.
In het informatieblad zijn voorbeelden, handvatten
en handelingsopties opgenomen om invulling te
geven aan de zorgplicht drinkwater. De zorgplicht
drinkwater geldt zowel voor de bescherming van
drinkwater als voor de infrastructuur.



1 Zie ook het Handboek Omgevingswet voor
een duurzame veiligstelling van de openbare
drinkwatervoorziening; Samenwerken aan de
bescherming van schone bronnen en infrastructuur.
Een overzicht van de Omgevingswet en de betekenis
daarvan voor de praktijk, Sterk Consulting BV en
Colibri Advies BV, Leiden, mei 2017.
2 Zie ook Bijlage 1 bij het Handboek.
3 Zie: Vewin (Rob Eijsink), Strategische agenda
Ondiepe Ondergrond, 28-3-2017.
4 Handboek Omgevingswet voor een
duurzame veiligstelling van de openbare
drinkwatervoorziening. Samenwerken aan de
bescherming van schone bronnen en infrastructuur.
Een overzicht van de Omgevingswet en de betekenis
daarvan voor de praktijk; Sterk Consulting BV
en Colibri Advies BV, Leiden, mei 2017. www/
sterkconsulting.nl + www.colibri-advies.nl
5 Handboek Omgevingswet voor een
duurzame veiligstelling van de openbare
drinkwatervoorziening; Samenwerken aan de
bescherming van schone bronnen en infrastructuur.
Een overzicht van de Omgevingswet en de betekenis
daarvan voor de praktijk, Sterk Consulting BV en
Colibri Advies V, Leiden, mei 2017.
6 Zie: Vewin (Rob Eijsink), Strategische agenda
Ondiepe Ondergrond, 28-3-2017.

WATER GOVERNANCE

–

01/2018

–

59

OPINIE & DEBAT

SPRAAKWATER

GESPREKSSTARTER BRENGT
OMGEVINGSWET BIJ
ALLE PARTNERS IN DE KETEN
Gelinde Groeneveld*

Dat de Omgevingswet een grote vernieuwing brengt in het
omgevingsrecht, besluitvorming eenvoudiger en sneller wil maken en
meer samenhang en samenwerking in het fysiek domein wil brengen,
is inmiddels geen verrassing meer. De komst van de Omgevingswet
vraagt om het werken vanuit een maatschappelijke opgave of andere
ambitie. Die houden zich zelden aan grenzen van gemeenten,
provincies of waterschappen. Samenwerking tussen sectoren en
ketenpartners wordt steeds belangrijker, zo niet noodzakelijk.

Dat de essentie van het succes van de
Omgevingswet ligt in een cultuurverandering
daar zijn steeds meer mensen en organisaties van
overtuigd. Dat vraagt om meer samenhangend
werken, afwegingsruimte zoeken en benutten,
samenwerking zoeken met ketenpartners in de
regio en participeren met de samenleving. Maar
hoe doe je dat nu eigenlijk en wat wordt er nu
van je verwacht? Het programma Aan de slag
met de Omgevingswet is een interbestuurlijk
samenwerkingsverband van de Unie van
Waterschappen, IPO, VNG en rijkspartijen.
Het programma ondersteunt overheden bij de
invoering van de Omgevingswet. Onder meer door
praktijkervaringen te delen, en te ondersteunen bij
het leren werken met de Omgevingswet.
Steeds vaker klinkt bij een bijeenkomst over de
Omgevingswet de vraag: De bedoeling van de wet
en de werking van de kerninstrumenten begin ik te
begrijpen, maar wat betekent dit nu eigenlijk voor
mijn dagelijks werk? En voor dat van mijn collega?
Wat wordt er straks van mijn team verwacht?

Kunnen we in onze strategische personeelsplanning
al rekening houden met nieuwe competenties? Is er
een format dat we kunnen volgen? Om hier invulling
aan te geven, is door het Programma Aan de slag met
de Omgevingswet in samenwerking met adviesbureau
Senze een gespreksstarter Veranderprofielen
ontwikkeld.
Samen met dertig uitvoerend specialisten van
overheden zoals provincies, waterschappen,
omgevingsdiensten en gemeenten is geprobeerd met
de kennis en ervaring van nu antwoord te geven op de
vragen:
 Welke rollen worden beïnvloed door het werken met
de Omgevingswet?
 Welke veranderingen denken we te zien in deze
rollen tijdens de verschillende ontwikkelfases van de
kerninstrumenten?
 Welke vaardigheden en competenties zijn hierin
belangrijk?


* 
Gelinde Groeneveld, Programma Aan de slag met de Omgevingswet.1
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Het antwoord op deze vragen geeft geen
zekerheden in de zin dat organisaties, teams en
individuen nu weten hoe de toekomst eruit zal
zien. Het antwoord op deze vragen is ook geen
objectieve waarheid. Het geeft echter wel inspiratie
en handvatten om met elkaar het gesprek aan te
gaan over de toekomst. Medewerkers, teams en
organisaties worden uitgedaagd om te reflecteren
op de beschreven veranderingen. Zien wij deze
veranderingen ook? Wat is ons eigen beeld daarbij?
Werken wij (deels) al volgens de bedoeling van de
Omgevingswet? Hoe gaan we daar mee om als
organisatie? Waar kiest de organisatie dan voor?
Welke vaardigheden en competenties hebben
wij in onze organisatie nodig? Wat vind ik van
de veranderingen, welke vaardigheden wil ik
ontwikkelen?
De Gespreksstarter heeft tot doel het gesprek
te laten starten over wat nodig is om te werken
volgens de Omgevingswet. Het gesprek tussen een
leidinggevende en een medewerker, het gesprek in
een team, het gesprek in het management van een
bevoegd gezag, het gesprek met een bestuurder. Er
wordt positief gereageerd op de Gespreksstarter.
Daarbij is er gevraagd om een aanvulling gericht
op de dienstverlening van overheden.En, zo

luidde de feedback, waar is de initiatiefnemende rol
eigenlijk? Dit zijn mooie aanknopingspunten om
samen de gespreksstarter door te ontwikkelen.2
Het programma Aan de slag met de Omgevingswet
is erg benieuwd hoe u het gesprek aangaat en hoort
M
graag uw feedback. 


1 Het Programma Aan de slag met de Omgevingswet is een
samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO),
waterschappen (UvW) en het Rijk. Het programma ondersteunt
overheden, maatschappelijke partners, bedrijven, initiatiefnemers
en belanghebbenden om te kunnen werken met de wet.
2 Meer informatie en download van de Gespreksstarter
Veranderprofielen op www.Aandeslagmetdeomgevingswet.nl
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DE OMGEVINGSWET VERGROOT
JE SPEELVELD: TRAIN BEIDE BENEN!
Martien Aartsen, Pim Nijssen*

“Het gebruiken van twee benen zorgt voor een hogere
handelingssnelheid en een grotere kans op succes. Om spelers
tweebenig te maken zorgen wij ervoor dat zij ook in situaties
worden gezet waarin het natuurlijk is om de bal met het
minder sterke been mee te nemen en coachen hen dan positief”.

Bovenstaande passage is één van de gouden
regels bij de voetbalclub AZ. Om in verschillende
spelsituaties vlot te kunnen inspelen op onverwachte
situaties is het gebruiken van twee benen volgens AZ
van essentieel belang en de basis voor voetbalsucces.
Tweebenigheid maakt je flexibeler, sneller en
veelzijdiger. Deze regel is ook toe te passen op
de dagelijkse praktijk van een organisatie als het
waterschap. Tweebenigheid is in onze ogen een
essentiële vaardigheid van de moderne ambtenaar en
een voorwaarde voor een succesvolle implementatie
van de Omgevingswet.
Tweebenigheid

en de Omgevingswet
De implementatie van de Omgevingswet wordt
de meest ingrijpende juridische herziening voor
de waterschappen van de laatste jaren. Het
wegvallen van de watertoets en de veranderingen
in het instrumentarium roepen terecht vragen
op. In dit opiniestuk focussen wij echter op de
menskant. We schetsen onze visie op de nieuwe
vaardigheden die de Omgevingswet vraagt van de
moderne waterschapsambtenaar. Hierin stellen wij
tweebenig samenwerken centraal. Het rechterbeen
is flexibel, geeft ruimte, experimenteert en werkt op
basis van vertrouwen. Het linkerbeen is efficiënt,
gestructureerd, minimaliseert risico’s en is in control.
Sterke organisaties zijn bekwaam met beide benen.



* Martien Aartsen en Pim Nijssen, Twynstra Gudde.
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De Omgevingswet vraagt vaardigheden van het
rechterbeen, wat niet betekent dat het linkerbeen
niet meer gebuikt wordt. In tegendeel, ook dat been
blijft onverminderd nodig. Met twee benen word je
immers een betere speler.
De

veranderende samenleving…
De Omgevingswet is reactie op veranderingen in
onze samenleving die zich al langer manifesteren.
De huidige samenleving is te omschrijven als
een snel veranderende, onzekere, complexe en
pluriforme werkelijkheid. Het Amerikaanse leger
introduceerde hiervoor na de Koude Oorlog
al het acroniem VUCA1 (Volatile, Uncertain,
Complex and Ambiguous) dat sindsdien ook
in de managementliteratuur gebruikt wordt als
beschrijving van de diffuse werkelijkheid waarin
organisaties opereren. Martine de Jong2 omschrijft de
gevolgen hiervan heel treffend als een werkelijkheid
waarin niet één beste oplossing, organisatievorm
of procedure bestaat, maar achtereenvolgens
en gelijktijdig verschillende aanpakken worden
geprobeerd. In deze werkelijkheid wordt de aanpak
niet bepaald door één sector, afdeling of organisatie.
Voor het aanpakken van taaie vraagstukken is
samenwerking over grenzen van disciplines en
domeinen nodig.
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... v r a ag t

een nieuwe wet

De Omgevingswet speelt in op deze
ontwikkeling. Het stimuleert samenwerking
en participatie, hamert op integraliteit en
streeft naar minder en heldere regels. Dit moet
leiden tot lokaal maatwerk en meer ruimte
voor initiatieven vanuit de samenleving. De
taken en verantwoordelijkheden van het
waterschap veranderen niet, maar de context
waarin deze moeten worden uitgevoerd en het
instrumentarium dat hen ter beschikking staat
wel. En dat stelt hen voor nieuwe uitdagingen.
Het feit dat strategische beleidsvorming
voor water niet meer plaatsvindt in
sectorale waterplannen, maar in integrale
omgevingsvisies van Rijk, provincies
en gemeenten, in combinatie met het
feit dat de weging van het waterbelang
in omgevingsplannen en –visies geen
verplichting is, maakt dat waterschappen in
een afhankelijker positie komen. Als je daarbij
optelt dat iedere decentrale overheid meer
bestuurlijk afwegingsruimte heeft, betekent
dit ook dat waterschappen alerter moeten
zijn op het borgen van het waterbelang. Dit
vraagt nadrukkelijker sturing aan de voorkant
van beleidsprocessen omdat er minder
mogelijkheden ontstaan om dat belang aan de
achterkant af te dwingen (d.m.v. vergunningen).
Om aan de voorkant van processen te komen is
samenwerking tussen organisaties essentieel.

Werken

op het grensvlak

Samenwerken is echter spannend. Juist op het
grensvlak van organisaties, daar waar de samenwerking
zich manifesteert, worden ook de verschillen tussen
organisaties zichtbaar. Verschillen in cultuur,
procedures, regels, manieren van werken en natuurlijk
belangen. En dat is niet per se makkelijk. Vanwege
de toenemende samenwerking tussen organisaties,
zien wij binnen organisaties ook steeds meer mensen
die zich op de rand van de eigen organisatie begeven
en daar functies vervullen die hun rol typeren,
zoals omgevingsmanager, gebiedsregisseur of
accountmanager. Martine de Jong noemt deze mensen
‘grenswerkers’, omdat ze werken in het grensgebied
werken met één been in de binnenwereld van de eigen
organisatie en één in de buitenwereld van betrokken
partijen en personen. De grenswerker heeft het
vermogen om verschillende belangen te begrijpen en
te verbinden en kan groepen motiveren om samen
meer te bereiken dan alleen. En juist die specifieke plek
tussen organisaties doet een beroep op tweebenigheid.
Omgaan

met tegenstellingen

Samenwerken doe je niet ondanks verschillen,
maar juist vanwege die verschillen. Juist wanneer
partijen en personen verschillen is de meerwaarde
van samenwerken groter. De kennis van het
watersysteem van het waterschap in combinatie met
de stedenbouwkundige expertise van gemeente en
de kennis van de woningmarkt van een ontwikkelaar,
maken een woningbouwproject succesvol. Het
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vraagt echter wel erkenning van de wederzijdse
belangen en de vaardigheid om te kunnen omgaan
met verschillende manieren van werken, taal,
cultuur en procedures. Omgaan met verschillen en
tegenstellingen is daarmee een kerncompetentie van
de grenswerker.
Kijkend naar de vier doelen van de Omgevingswet,
blijken ook deze een tweetal tegenstellingen te
bevatten: ‘alles in samenhang beschouwen voor
integrale oplossingen’ versus ‘het eenvoudig houden
om sneller te besluiten’. En: ‘zekerheid bieden door
vergroten inzichtelijkheid en voorspelbaarheid’ versus
‘flexibiliteit door meer ruimte voor ontwikkeling en
lokale afweging’. Deze tegenstelingen maken goed
zichtbaar dat spanningsvelden inherent zijn aan de
context waarin wij werken. Het gaat dan ook niet om
deze op te lossen, maar wel om je ervan bewust te zijn
en hanteerbaar te maken.
Grenswerkers

De veranderende context, zoals die hierboven
is geschetst, doet dus een beroep op nieuwe
vaardigheden. Om haar doelen te bereiken zal het
waterschap dus meer moeten samenwerken, in een
vroegtijdig stadium beleidsambities afstemmen met
andere overheden en de doelen van eigen organisatie
proberen te verbinden met die van anderen. Dat
vraagt van de waterschapsmedewerker dat hij kan
werken met de beleidswensen van bestuurders, de
standpunten van mondige belangengroepen en de
64
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initiatieven van bewoners en bedrijven. Om geluiden
uit de omgeving op te pakken moet de waterschapper
zich dienstverlenend opstellen. Tegelijkertijd zal deze
zich zelfverzekerd en deskundigheid moeten opstellen
bij het vertegenwoordigen van het waterschap.
Bestaande eigenschappen, zoals technische
expertise, goede gebiedskennis en oplossings- en
uitvoeringsgerichtheid blijven dus van grote waarde.
Het zijn eigenschappen die passen bij het waterschap
als beheerorganisatie met helder afgebakende taken
en verantwoordelijkheden, die het ook nog steeds is en
waarop het ook zal worden blijven aangesproken.
Het is kortom niet óf/óf, maar én/én: Een
grenswerker verbindt de meer technische,
structurerende en planmatige binnenwereld (het
linkerbeen) met de meer experimentele, informele en
procesmatige buitenwereld (het rechterbeen). Beide
benen zijn van waarde en juist het inzetten van een
combinatie van beide maakt de grensweker effectief.
Dat kan hij zelf doen, als hij goed tweebenig kan
spelen. Hij kan tweebenigheid ook organiseren door
een collega met een voorkeur voor het linkerbeen
en een met een voorkeur voor het rechterbeen in te
schakelen.
Tweebenige

spelers

Niet iedereen in de organisatie hoeft dus
volkomen tweebenig te zijn, maar de organisatie
als zodanig moet de waarde van beide benen wel
waarderen en het gebruik van beide stimuleren.
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WERKEN OP HET GRENSVLAK VAN

En medewerkers met affiniteit, gevoel en begrip
voor beide benen, maakt de eigen organisatie wel
effectiever. Van ambtenaren met een kaderstellende
of toezichthoudende functie, zoals juristen,
vergunningverleners en handhavers, die traditioneel
aan het einde van de keten staan, zal gevraagd worden
ook aan de voorkant betrokken te zijn. Omgekeerd
zullen ambtenaren met een ondernemende of
creatieve functie, zoals strategen en gebiedsregisseurs,
ook bij de uitvoering en handhaving mee moeten
kijken. Al was het alleen maar omdat met de wet
minder activiteiten vergunningplichtig worden. De
mensen die dit op een goede manier op kunnen
pakken zijn tweebenig. Zij zijn het goud van hun
organisatie, omdat zij de organisatie effectief maken
door de belangen van binnen en buiten productief
met elkaar te verbinden. En medewerkers met een
sterk ontwikkeld linker- of rechterbeen, maar met
affiniteit met het andere been zijn dat evenzeer, omdat
zij snappen wat onze snel veranderende, onzekere,
complexe en pluriforme samenleving vraagt van
medewerkers van overheidsorganisaties.
W at e r s c h a pp e r ,

train je tweebenigheid

De Omgevingswet doet een beroep op de
tweebenigheid van de waterschappen en hun
medewerkers: om het waterbelang te borgen moet
het waterschap proactief andere organisaties en
overheden opzoeken om samen te komen tot
omgevingsvisies, integrale uitvoering van beleid via
programma’s en omgevingsgerichte uitvoering van

projecten. Op het grensvlak tussen het waterschap en
haar partners bevinden zich de tweebenige spelers die
de kaders van de eigen organisatie kunnen verbinden
met de bijzondere initiatieven van buiten. Het
ontwikkelen van de omgevingssensitiviteit die nodig
is voor de samenwerking met partnerorganisaties
betekent niet dat gewoontes en procedures in de eigen
organisatie overbodig zijn, in tegendeel. Het trainen
van beide benen om de binnen- en buitenwereld
effectief met elkaar te verbinden is het motto. Op die
manier wordt het creatieve procesmatige rechterbeen
dat stevig verankerd staat in de het netwerk van
partijen verbonden met het gestructureerde
beheersmatige linkerbeen met de wortels in de eigen
organisatie. Een tweebenige grenswerker is sterker dan
een eenbenige heeft een hogere handelingssnelheid en
een grotere kans op succes. Om de tweebenigheid van
waterschapsmedewerkers te versterken zouden zij zo
nu in dan in situaties moeten worden gebracht waarin
een beroep wordt gedaan op het voor hen minder
ontwikkelde been. Wat zou het mooi zijn als één van
M
de gouden regels wordt van elk waterschap.

1

Stiehm JH. The U.S. Army War College:
Military Education in a Democracy. Philadelphia:
Temple University Press. 2010.
2 Jong, de M. Tweebenig spelen, een pleidooi voor het
lichtvoetig tegemoet treden van de ander en het andere,
in: M. de Jong, H. Bakker en F. Robeerst (red) Tweebenig
samen werken, Deventer: Vakmedianet, 2018.
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STORMWAARSCHUWING
VOOR HET DSO
Jan Struiksma*

Het gaat tot nu toe niet echt goed met de ontwikkeling van
het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Dat is vervelend,
want de inwerkingtreding van de Omgevingswet en (een
basaal deel van het) DSO zijn bestuurlijk aan elkaar gekoppeld.

Over het stelsel is in september 2017 een advies
uitgebracht door het Bureau ICT-toetsing (BIT). Het
BIT-advies was in nette bewoordingen gesteld, maar
wel vernietigend. Het bureau stelde dat de in het DSO
gekozen oplossing ingewikkelder dan nodig is om het
huidige dienstverleningsniveau te handhaven. ITfunctionaliteiten zijn volgens het bureau zo ingewikkeld
ontworpen dat ze tot problemen zullen leiden bij
het maken en gebruiken ervan, terwijl het maar de
vraag is of ze ooit allemaal gaan werken als bedacht.
Verder stelt het bureau dat de toegevoegde waarde
van de gekozen oplossing voor bevoegde gezagen en
eindgebruikers onvoldoende is aangetoond en dat
gemaakte financieringsafspraken nu al onder druk
staan. Het advies was de scope van het programma
sterk te reduceren en de omvang van het ontwerp
van het DSO in eerste instantie echt te beperken tot
wat strikt noodzakelijk is om het huidige niveau van
dienstverlening te handhaven.
De minister reageerde snel en stelde een Taskforce
in die zou moeten adviseren over aanpassingen aan
het DSO, gericht op de reductie van de complexiteit.
Deze Taskforce bracht een zeer omvangrijk rapport
uit begin december 2017. In het rapport zijn talloze
aanbevelingen te vinden, waarmee grosso modo recht
wordt gedaan aan de kritische opmerkingen van BIT.
Of het overnemen van de aanbevelingen ertoe zal
leiden dat het basisniveau in 2021 zal worden gehaald,
is echter de vraag.
In de eerste plaats zal nog bestuurlijke besluitvorming
moeten plaatsvinden over de aanbevelingen. Het
is niet gezegd dat die besluitvorming snel en soepel

zal verlopen, gegeven het grote aantal deelnemende
bestuurlijke partijen, die lang niet altijd parallelle
belangen hebben. In de tweede plaats moeten die
aanbevelingen, of wat daarvan overblijft na de
bestuurlijke besluitvorming, daadwerkelijk worden
vertaald naar de praktijk van het programma
DSO. Dat betekent dat er een inhoudelijke en
organisatorische heroriëntatie moet worden uitgevoerd,
die vertragend zal werken. In de derde plaats zal er een
beter zicht moeten komen op de kosten van het DSO,
zowel wat betreft de ontwikkeling als het beheer. Het is
duidelijk dat er tot nu toe een veel te rooskleurig beeld
is geschetst. Is dat realistische beeld er eenmaal, dan
kan dat weer leiden tot bestuurlijke weerstand, discussie
en heroriëntatie.
Er is echter nog een veel belangrijker aandachtspunt.
De ontwikkeling van het DSO en de invoering van de
Omgevingswet zijn inhoudelijk zeer sterk met elkaar
vervlochten. Elke keuze die in het wetgevingstraject
wordt gemaakt, heeft gevolgen voor de IT, en andersom
geldt dat ook. Een belangrijk onderdeel van het BITadvies betreft daarom de versterking van de invloed van
de bevoegde gezagen op het ontwerp van het DSO. Zo
zouden eindgebruikers van die gezagen moeten worden
betrokken bij het goed invullen van de eisen. Daarvoor
zouden specialisten van die gezagen moeten worden
ingezet, zoals IT’ers, juristen en beleidsmakers. Ook
in het rapport van de Taskforce worden spanningen
gesignaleerd. Men beveelt aan meer samenhang aan te
brengen tussen de ontwikkeling van wet- en regelgeving
en het implementatieprogramma, omdat die twee op
dit moment te los van elkaar staan. De samenhang
en wisselwerking tussen de beide sporen zou vertaald


* 
Jan Struiksma, Hoogleraar Staats- en bestuursrecht bij de Vrije Universiteit.
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moeten worden naar de aanpak en organisatie.
Daarom zou bij het ontwerpen van wet- en regelgeving
zoveel mogelijk rekening moeten worden gehouden
met de digitaliseerbaarheid van die wet- en regelgeving,
zoals bij het toepasbaar maken van regels, de opbouw
van artikelen en werkingsgebied en formulering.
Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. De wereld
van de IT en die van de regelgevingstechniek zijn
inhoudelijk lichtjaren van elkaar verwijderd en er zijn
nauwelijks mensen te vinden die zodanig thuis zijn
in beide werelden dat ze de rol van bemiddelaar en
vertaler kunnen spelen. En er speelt nog iets. Voor veel
omgevingsdocumenten geldt dat ze wat betreft inhoud
en vormgeving de voortzetting zijn van nu al bestaande
regelingen. Denk bijvoorbeeld aan de provinciale
omgevingsverordeningen en de verordeningen van
de waterschappen. Bij het ontwikkelen van een ITstandaard kan worden voortgeborduurd op een
zekere traditie. Weliswaar reikt de Omgevingswet
enige nieuwe instrumenten aan, maar al met al zal de
overgang van de huidige naar de nieuw verordeningen
in inhoudelijk opzicht niet al te moeilijk zijn.
Uiteraard is er wel de grote overgang naar de digitale
presentatie van de verordeningen in samenhang met
hun werkingsgebieden, maar gegeven hun klassieke
en overzichtelijke opzet moet deze hobbel makkelijk
genomen kunnen worden.
Hoe anders is dit bij het omgevingsplan, de opvolger
van de bestemmingsplannen. Het is niet overdreven
om te stellen dat het omgevingsplan de spil is van
de Omgevingswet, al was het alleen al vanwege
de ongelooflijk grote hoeveelheid activiteiten die
door de plannen zullen worden gereguleerd. Het
is ondenkbaar dat de Omgevingswet zou kunnen
werken zonder een deugdelijke digitale standaard
voor omgevingsplannen. Er is echter nog geen enkele
ervaring met het opstellen van omgevingsplannen.
Wel zijn er bestemmingsplannen met verbrede
reikwijdte opgesteld, maar – hoe breed en algemeen
ook – deze bevatten per plan slechts een subset
van alle mogelijke regels en zijn opgesteld met
inachtneming van de nu geldende standaard IMRO
2012. Toen deze standaard werd vervaardigd konden
de opstellers voortbouwen op een decennia lange
traditie van bestemmingsplannen. Een standaard

kan in een dergelijke situatie uniformerend werken
en hoeft geen wielen uit te vinden. Zolang er geen
traditie is van omgevingsplannen, kan een standaard
nergens anders op gebaseerd worden dan op de
oppervlakkige aanduiding van de verschillende soorten
regels, zoals ze in de wet en de besluiten worden
aangeduid en vermoedens zoals ze berusten bij de
opstellers. In feite is er sprake van een kip-ei-situatie:
een standaard behoort het praktijkwerk te sturen,
maar kan slechts gebaseerd worden op praktijkwerk.
De situatie wordt nog verslechterd doordat IT’ers
en bestemmingsplanjuristen, zoals eerder in
algemene zin gesignaleerd niet beschikken over een
gemeenschappelijk begrippenapparaat.
Een bevestiging van deze sombere blik wordt gevonden
in het rapport dat in oktober 2017 verscheen en dat
betrekking had op de praktijkproef voor het toetsen van
een voorlopige versie van de STOP-TPOD-standaard
voor omgevingsdocumenten. Aan de praktijkproef
namen negen bevoegde gezagen en tien leveranciers en
dienstverleners deel. Over de kant van de leveranciers
en dienstverleners kan ik niet veel zeggen, maar negen
bevoegde gezagen vind ik heel weinig. Bovendien
waren maar vijf gemeenten vertegenwoordigd. Van
de negen proeven hadden vier betrekking op het
omgevingsplan, waarvan twee direct verband hielden
met de inhoud en vormgeving van dat plan. Daarbij
ging het om het opstellen van een omgevingsplan op
basis van een bestaand plan gebaseerd op de huidige
IMRO-standaard en het vertalen van elementen
uit de Algemene Plaatselijke Verordening naar het
omgevingsplan. Beide proeven bleken niet uit te voeren,
enerzijds vanwege de verschillen tussen de IMROstandaard en de STOP-standaard, en anderzijds
vanwege de onzekerheid over het antwoord op de
vraag welke verordeningsbepalingen moeten worden
verplaatst naar het omgevingsplan, waarbij ook een rol
speelt dat niemand weet hoe de gangbare redactie van
deze bepalingen moet worden verzoend met de redactie
van andersoortige omgevingsplanbepalingen.
Er is, kortom, nog heel veel werk te doen, ook al wordt
er vanaf nu serieus werk gemaakt van versimpeling en
afslanking van het DSO. De grootste opgave wordt nog
om een echt inhoudelijke vertaalslag te maken van de
M
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WIE VISIE HEEFT,
MAAK ER EEN!
Willem Wensink*

Met de Omgevingswet op komst proberen al veel overheden ‘in de geest
van de Omgevingswet’ te werken. En dat is heel goed. We worden immers
door de Minister en het landelijk programma Aan de slag met de Omgevings
wet opgeroepen tijdig werk te maken van de implementatie van de wet.
Bovendien, al doende leert men. Zo worden nu al op verschillende plaatsen in
ons land door gemeenten en provincies al omgevingsvisies opgesteld. Ook
het Rijk werkt aan een nationale omgevingsvisie (meer daarover is te vinden
via: https://www.werkplaatsnovi.nl). Opmerkelijk genoeg zijn er maar weinig
waterschappen die nadenken over het maken van een omgevingsvisie. En dat
is jammer!

Wat is een omgevingsvisie eigenlijk precies en
wat is het doel? Een omgevingsvisie is een integrale
langetermijnvisie met strategische hoofdkeuzen van
beleid voor de fysieke leefomgeving. De inhoud wordt
volgens de Omgevingswet (artikel 3.2) gevormd
door: (a) een beschrijving van de hoofdlijnen van
de kwaliteit van de leefomgeving, (b) de hoofdlijnen
van de voorgenomen ontwikkeling, gebruik, beheer,
bescherming en behoud van het grondgebied en (c) de
hoofdzaken van het te voeren beleid op alle relevante
terreinen van de fysieke leefomgeving. Verder
bepaalt de Omgevingswet dat in een omgevingsvisie
rekening wordt gehouden met diverse beginselen,
zoals het voorzorgsbeginsel en het principe ‘de
vervuiler betaalt’. Een omgevingsvisie bindt alleen
het vaststellend orgaan zelf. In programma’s wordt
bepaald hoe uitvoering wordt gegeven aan een
omgevingsvisie.
De reden waarom maar weinig waterschappen
nadenken over het maken van een omgevingsvisie
komt vermoedelijk door het feit dat waterschappen,
anders dan gemeenten, provincies en Rijk, in
de Omgevingswet niet worden verplicht een
omgevingsvisie vast te stellen. Sterker, in de toelichting
staat dat het maken van een omgevingsvisie: “gelet

op de reikwijdte en het integrale karakter voor
waterschappen niet aan de orde [is]” (Kamerstukken
II 2014/15, 33 962, nr. 3, p. 114).
Dit zal alles te maken hebben met het functionele
karakter van het waterschap, maar miskent
mijns inziens de opzet en inhoud van de huidige
waterbeheerplannen. Het waterbeheerplan heeft
in de afgelopen jaren namelijk steeds meer het
karakter van een visiedocument gekregen. Het
politieker worden van waterschappen zal daar
vermoedelijk aan hebben bijdragen. Als gevolg
daarvan fungeren waterbeheerplannen steeds minder
als beleidsmatig afwegingskader voor bijvoorbeeld
vergunningverlening. Iets wat ook niet onopgemerkt
is gebleven in de rechtspraak en bij enkele
vergunningaanvragen negatieve gevolgen heeft gehad
voor de betreffende waterschappen. Een oplossing
zou zijn dat waterschappen een omgevingsvisie
opstellen, waarin de strategische hoofdkeuzes voor het
beheergebied worden opgeschreven (strategisch deel
van het waterbeheerplan). Het uitvoeringsgerichte
deel van de huidige waterbeheerplannen krijgt in lijn
met de bedoeling van de Omgevingswet een plaats
in het waterbeheerprogramma, dat het waterschap
verplicht is op te stellen.


* 
Willem Wensink is wnd. hoofd stafafdeling bij de Unie van Waterschappen. Hij is verantwoordelijk voor onder meer het team
Bestuurlijk Juridische Zaken en als projectleider Omgevingswet nauw betrokken bij de totstandkoming van de Omgevingswet. Deze
bijdrage is op persoonlijke titel geschreven.
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Daarnaast biedt het maken van een omgevingsvisie
door een waterschap kansen om het waterbelang
steviger te verankeren in omgevingsvisies,
programma’s en verordeningen van andere
overheden. Een omgevingsvisie is bij uitstek
geschikt om bijvoorbeeld aan te geven hoe een
waterschap wil inspelen op ontwikkelingen
als klimaatverandering en bodemdaling. Hoe
voorkomen we wateroverlast of juist watertekort?
En wat vraagt dat op strategisch en uitvoerend
niveau van partners (medeoverheden, maar ook
maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven).
Door dergelijke zaken op te schrijven, wordt
helder waar een waterschap voor staat en waarop
wordt ingezet. Transparantie en kenbaarheid
zijn belangrijke functies van een omgevingsvisie.
Met de opgestelde omgevingsvisie in de hand kan
het waterschap het gesprek met gebiedspartners
aangaan. Ook biedt een omgevingsvisie input
voor watertoetsadviezen, die het waterschap geeft
aan medeoverheden bij de totstandkoming van
omgevingsvisies, programma’s of verordeningen.
Kortom, het zou goed zijn als alle waterschappen
gaan nadenken over het maken van een
omgevingsvisie. Wie visie heeft, maakt er een!
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AANKONDIGINGEN



Voorjaar, datum nog te bepalen
Lezersbijeenkomst ‘Omgevingswet’; in gesprek met de auteurs
Geef uw interesse aan bij de redactiesecretaris en/of houd onze website en Twitter (@WGovernance) in de gaten


17 april
Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) conferentie
‘Van papier naar praktijk’, Wageningen
https://waterenklimaat.nl/conferentie-2018/


18 april
Wash-debate ‘Leaving no one behind’, Den Haag

https://www.ircwash.org/news/join-irc-wash-debate-leaving-no-one-behind


19 april
Bijeenkomst ‘De toekomst van water en klimaat in beeld’, Den Haag

http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2018/de-toekomst-van-water-en-klimaat-in-beeld


20 april
KNW Voorjaarscongres ‘Stress door klimaatverandering’, Utrecht

https://www.h2owaternetwerk.nl/over-knw/knw-evenementen/1718-knw-voorjaarscongres-2018


4 mei
LIFE Information Day, Brussel

http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/events2018/may.htm


31 mei & 1 juni
IABR: Missing link, Rotterdam & Brussel
https://iabr.nl/nl/editie/iabr2018_2020


5 juni
Themamiddag ‘Ruimtelijke inpassing van dijken’, Slot Loevestein

https://www.h2owaternetwerk.nl/over-knw/knw-evenementen/1674-ruimtelijke-inpassing-van-dijken


25 juni
Congres ‘Hittestress’, Den Bosch

https://ruimtelijkeadaptatie.nl/actueel/actueel/nieuws/2018/congres-hittestress/


26 juni
Wereld Water College, Scheveningen

http://www.topsectorwater.nl/wereld-water-college-2018/
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