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onder het rijksprogramma De Nationale Woonagenda worden de komende jaren per jaar 75.000
nieuwe woningen gebouwd, veelal in binnenstedelijk gebied en met de nadruk op toekomstbestendig
bouwen. Waterschappen zien de agenda vooral als een kans om het waterbelang in de ruimtelijke
ordening veilig te stellen. overleg aan de voorkant moet schade aan de achterkant voorkomen.
“Waterschappen kunnen ook de keur inzetten”.
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Door Gert van Wijland

v

oor Marcel de Ruijter, beleidsadviseur bij de
Unie van Waterschappen, staat een ding
vast: de woonagenda biedt de waterschappen de kans een grote slag te slaan in het
klimaatbestendig maken van Nederland. “Als al die
75.000 huizen onder een goed waterregime worden
gebouwd, dan voorkomen we veel toekomstige
wateroverlast en hittestress.”
Het tegendeel geldt volgens hem echter ook. Zijn de
waterschappen er niet op tijd bij, dan kan het waterbeheer de komende jaren mogelijk ver uit de pas
gaan lopen met de beoogde doelstelling om
Nederland klimaatbestendig in te richten. “Deze
huizen staan er voor 40 jaar of meer. Als we nu niet
in alle fasen, van planning tot bouwfase en oplevering, mee praten dan zal de overlast en schade later
hoog oplopen.”
Watertoets
Belangrijk is vooral dat de waterschappen bij het
hele proces betrokken zijn. De Ruijter: “Via het
watertoetsproces adviseren we de gemeenten nu al
over het waterbeheer in een nieuwe bouwlocatie.

Dat werkt goed, ik hoor positieve
geluiden over de samenwerking in
de planfase. Maar daarna bij de uitvoering van de plannen stokt het
overleg nogal eens.” Hij zou graag
niet alleen bij de betrokken medeoverheden aanschuiven, maar ook
met de andere bouwpartijen in
gesprek raken. “Het bouw- en
woonrijp maken van de grond, de
uitvoering van de bouw, het verlenen van de bouwvergunning, daar
zijn we nu nog te weinig bij betrokken. Betrokkenheid bij de woonagenda geeft ons de kans dat te stimuleren.”
Juridisch heeft een waterschap
daarvoor (helaas) weinig middelen,
maar De Ruijter ziet veel goodwill
bij alle partijen.
“Projectontwikkelaars en aannemers nemen vaker hun maatschappelijke verantwoordelijkheid door
het waterbelang serieus te nemen.
Ook zij hebben geen baat bij water-

overlast en hoge kosten achteraf.
En ze hebben natuurlijk de woonagenda ondertekend en zich daarmee verplicht tot klimaatbestendig
bouwen. Iedereen begrijpt dat
robuust waterbeheer daar expliciet
deel van uitmaakt.”
Waterrijke bestemmingsplannen
Toch zou juridisch wateradviseur
Peter de Putter (Sterk Consulting)
graag wat meer instrumenten hebben om het waterbelang in de
woonagenda te borgen. Hij ziet
veel welwillende gemeenteambtenaren die zich sterk maken voor
waterbeheer, maar die krijgen niet
altijd gehoor bij hun collega’s van
de ruimtelijke ordening die aan het
bestemmingsplan werken. “En
toch is juist het opstellen van dat
bestemmingsplan de uitgelezen
mogelijkheid om naar de totale
waterhuishouding binnen het
gebied te kijken. Vergeet ook niet
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Integrale afwegingen
Om de openbare ruimte waterbestendig in te richten, wordt het gemeentelijke
rioleringsplan vertaald naar de bestemmingsplannen en eventuele vergunningen. Bij grotere bouwlocaties speelt de keur ook een grote rol. De watertoets
geldt als overlegmoment binnen het hele proces van plan tot uitvoering, waarbij
niet alleen naar de betreffende kavel of locatie wordt gekeken, maar partijen
nadenken over de hele openbare ruimte eromheen. Bij een regenbestendige
gebiedsontwikkeling hoort ook een integrale afweging bij het vaststellen van de
vloerpeilen.
Nu gaat het nog vooral over wateroverlast, maar betrokken partijen werken aan
vergelijkbare regelgeving tegen hittestress en andere toekomstige gevolgen van
de klimaatverandering. Door hiervoor in diverse tenders regels op te nemen,
weten aannemers en ontwikkelaars van tevoren waar ze aan toe zijn. Hierdoor
blijven de aanpassingen betaalbaar en worden hoge kosten achteraf voorkomen,
aldus Goedbloed.

Omgaan met extreme neerslag is zowel een publieke als een private opgave
(foto Amsterdam Rainproof/Merlijn Michon).

Kosten achteraf voorkomen
Bij de ontwikkeling van het bestemmingsplan,
waarin immers de kaders worden neergezet waarbinnen ook het waterbeheer zijn beslag moet krijgen, moet volgens De Putter rekening gehouden
worden met bijvoorbeeld de geohydrologische
gesteldheid van de bodem en het te hanteren vloerpeil. Daarbij kun je via een bestemmingsplan
afwenteling van waterproblemen naar de omgeving
voorkomen. Regel je de bestemming, de wijze van
inrichten van het projectgebied, de bouw en het
beheer aan de voorkant niet goed, dan kan het
waterschap straks aan de achterkant tegen hoge
kosten zorgen dat het droog en veilig blijft wil De
Putter maar zeggen.
Wel vindt hij dat de waterschappen zelf soms ook
wat pro-actiever mogen en kunnen zijn. “Maak duidelijk dat je als waterschap niet voor extra mitigerende kosten wilt opdraaien als het waterbeheer
niet van het begin af aan is meegenomen in alle
fasen van bestemming via bouwrijp maken tot aan
het uitvoeren toe.” De Putter ziet dat wel meer en
meer gebeuren. “Het water doet dan weer mee,
krijgt bestuurlijke zeggenschap.” En, zegt hij, geef
in het wateradvies ook mee welke regels in het
bestemmingsplan nodig zijn om het waterbelang
goed te borgen. Daarbij zouden
waterschappen ook veel actiever
moeten zijn bij de tussen gemeente en projectontwikkelaar te ontwikkelen exploitatieovereenkomsten, waarin het bouw- en woonrijp maken wordt geregeld. Water
zit hier in de regel nog veel te
mager in stelt hij.
doe meer met de keur
Als jurist kent Putter de beperkingen van de Watertoets, maar hij
ziet wel een ander sterk wapen dat
de waterschappen kunnen inzetten
om water vanaf het begin zijn
rechtmatige plaats te geven bij de
ontwikkeling van grotere bouwlocaties. “Doe meer met de keur en
stel bijvoorbeeld in bepaalde te
bebouwen gebieden een vergunningplicht in voor
het ophogen van de te bebouwen grond. Bespreek
met de gemeenten wat minimaal geregeld moet
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Omgaan met extreme neerslag is zowel een publieke als een private opgave.
Daarom is Waternet in 2014 het programma Amsterdam Rainproof gestart. Uitgangspunt is dat de stad in zijn geheel 60 millimeter water in een uur moet kunnen verwerken zonder schade aan woningen en vitale infrastructuur. Daarbij
wordt volgens programmamanager Daniël Goedbloed aangehaakt bij de bouwagenda, maar liggen veel kaders voor opvang, afvoer en inrichting van de waterhuishouding al via diverse juridische instrumenten vast.
Zo wordt in nieuwe bestemmingsplannen opgenomen dat elk nieuw gebouw
tenminste 60 millimeter water op eigen terrein moet kunnen opvangen. Centrumeiland IJburg wordt gebouwd op een terp zonder hemelwaterriool. Onder
andere worden polderdaken - met 6 cm wateropvang - aangelegd en laaggelegen
speelplekken, pleintjes of groen kunnen bij extreem weer tijdelijk vollopen om
overlast te voorkomen.

dat aanvragen om een bouwvergunning getoetst
worden aan de regels het bestemmingsplan. Zonder
goede waterregels sta je als gemeente en daarmee
indirect als waterschap zwak tegenover waterhuishoudkundig slechte bouwplannen. Zorgvuldig
besturen vraagt om waterrijke bestemmingsplannen.”
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Amsterdam Rainproof:
60 millimeter opvang op eigen terrein
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worden en spreek af wat in het
bestemmingsplan, in de keur en in
de exploitatieovereenkomst geregeld moet worden.” Volgens de
waterjurist kan er zoveel meer dan
nu wordt gedaan.
Groot voordeel van de keur is dat
waterbeheer en ruimtelijke ordening er in samen komen. Je brengt
water in als ordenend principe in
de ruimte. “Daarmee maak je duidelijk dat we in Nederland helemaal geen ruimtelijke ordening
zouden hebben als er geen waterbeheer zou zijn. Dat wordt in de
ontwikkeling en uitvoering van
een bouwlocatie nogal eens vergeten.”

De Nationale Woonagenda
De Nationale Woonagenda is door het Rijk geïnitieerd om in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en de decentrale overheden versneld 75.000
woningen per jaar te kunnen bouwen. Hoewel snelheid en massa als prioriteit worden genoemd, moeten de nieuwe woningen klimaatbestendig worden opgeleverd. Behalve energieneutraal en aardgasvrij betekent dat ook waterrobuust: er zal worden gekeken naar voldoende berging en groen om overlast te voorkomen en hittestress tegen te gaan.
De Unie van Waterschappen heeft, net als gemeenten en provincies, de agenda niet ondertekend, omdat daarin
het waterbelang onvoldoende wordt meegenomen. Wel is een intentieverklaring toegevoegd aan de overeenkomst met betrekking tot het waterbelang. Daarin lezen wij: ‘Als functionele overheid verantwoordelijk voor het
waterbeheer is het voor waterschappen van belang dat water als ordenend principe voldoende in de afweging van
de ruimtelijke belangen wordt meegenomen. Zeker in deze tijd van klimaatverandering en bodemdaling. Met
klimaatrobuust bouwen moet worden voorkomen dat kosten worden afgewenteld op het waterbeheer. Een
levenscyclusanalyse onder de woonagenda, waarbij ook de kosten van het waterbeheer worden meegenomen,
kan hierbij helpen.’

Gert van Wijland is journalist.
De waterschappen leggen het accent bij het overleg binnen de Woonagenda dan ook op de aanpak van waterover-
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last en het waterrobuust maken van de bouwregelgeving om problemen aan de voorkant te voorkomen.

Natuurvriendelijke oevers volgens
de Europese Kaderrichtlijn Water.
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Biodivers draagt zorg voor:
• (Meer) Stabiliteit in oever
• (Juiste) Inpassing KRW
• (Hoge) Biodiversiteit
• (Veel) Speelruimte voor natuur
• (Extra) Beleving en veiligheid

Vraag een offerte op maat aan voor uw KRW-project.
Natuurlijker kàn het niet!

Meer info?

WWW.BIODIVERS.NL

