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DE VERBINDENDE  
KRACHT VAN WATER

aterwerken, vervenings
gebieden, slotenstructuren. 

Water is bepalend voor het Neder
landse landschap. Niet alleen 
het fysieke landschap, maar ook 
het culturele landschap. Al is het 
maar omdat we nu eenmaal met 
al dat water moeten leven. Het zit 
in onze taal en gebruiken, in onze 
geschiedenislessen en nieuws
berichten. Het gaat over droge 
voeten, natte haren, overstromingen 
en vergezichten. De grote maat
schappelijke opgaven van deze tijd 
veranderen opnieuw onze relatie 
met het water. Energie transitie 
en klimaatadaptatie vragen om 
nieuwe, slimme en integrale op
lossingen.  

 Nu de Omgevingswet aan de 
horizon gloort, staat het integrale 
denken en werken bij iedereen 
hoog op de agenda. Ook bij de 
waterschappen. Een belangrijk 
instrument binnen de Omgevings
wet is de omgevingsvisie, waarin 
Rijk, provincies en gemeenten 
in dialoog met de omgeving een 
integrale toekomstvisie moeten 
schetsen.

 Weliswaar zijn de waterschap
pen niet bevoegd om omgevings
visies te maken, ze kunnen wel 
een belangrijke rol spelen bij het 
oppakken van de grote opgaven 
van deze tijd. Samen met partners 
werken ze dan ook graag aan  
de oplossingen die nodig zijn.  
Bijvoorbeeld door het watersys
teem in te zetten voor warmtevraag, 
wateroverlast op innovatieve wijze 

te beperken, maar vooral ook door 
slimme verbindingen te maken 
tussen wateropgaven en andere 
opgaven waardoor tegelijkertijd 
omgevingskwaliteit kan worden 
gerealiseerd. 

 Dat vraagt van de waterschap
pen een proactieve houding. Dat 
ze het gesprek aangaan met 
partners op nationaal, provinciaal 
en lokaal niveau, maar ook dat ze 
in beeld hebben welke bijdrage 
ze kunnen leveren aan die grote 
opgaven. Dat ze hun doelen en 
wensen formuleren, hun kennis 
over het watersysteem ontsluiten, 
en samen met partners werken 
aan toekomstbestendige omge
vingsvisies. 

 Op veel plekken in het land 
wordt al actief gewerkt aan of na
gedacht over lokale en provinciale 
omgevingsvisies. Deze publicatie 
biedt inspiratie voor de rol van 
water in die trajecten en laat zien 
dat ruimtelijke ordening en water 
onlosmakelijk met elkaar verbon
den zijn. Water geldt als bijdrage 
aan de grote opgaven, als drager 
van omgevingskwaliteit, maar ook 
als vertrekpunt voor een dialoog 
met de samenleving. Benut die 
verbindende kracht van water bij 
het opstellen van uw omgevings
visies. Als waterschappen gaan wij 
hier graag het gesprek met u over 
aan. Laat deze inspiratiegids hier 
een uitnodiging voor zijn!

Dirk-Siert Schoonman

Bestuurslid Unie van Waterschappen
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‘ROND WATER KUN  
JE VERHALEN BOUWEN’
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et verhaal van het landschap weer centraal 
stellen, dat is volgens Paul van Dijk de uitdaging. 

In Brabant werkt hij vanuit waterschap De Dommel 
samen met waterschap Brabantse Delta, waterschap 
Aa en Maas, drinkwaterbedrijf Brabant Water en het 
Programma Water van de provincie Brabant aan  
een Brabantse Wateragenda. ‘Ons strak geordende 
landschap heeft onvoldoende veerkracht om de 
toe nemende effecten van klimaatverandering op te 
kunnen vangen,’ zegt Van Dijk. Inwoners en bedrijven 
worden daardoor in toenemende mate geconfron
teerd met schades door wateroverlast, langdurige 
droogteperioden en risico’s voor hun gezondheid. En 
de kwaliteit van het Brabantse landschap staat onder 
druk. ‘Om klimaatbestendig te zijn heeft Brabant een 
keiharde waterruggengraat nodig,’ stelt Van Dijk. ‘De 
Wateragenda is geen eindproduct, geen paragraaf die 
je in een omgevingsvisie kunt schuiven, eerder een 
vertrekpunt voor de dialoog over omgevingskwaliteit. 

provincie Gelderland merkt dat 
veel partijen die integraliteit naar 
zich toe willen trekken. ‘We moeten 
niet vergeten dat waterschappen 
ook uitvoerders zijn, ze leveren 
projecten en innovatie van wereld
kwaliteit. Ze staan met hun poten 
in de modder,’ aldus Kemperman. 
‘Iedereen zegt wij zijn de verbinder, 
of het nu gaat over water, economie 
of het sociaal domein. De werke
lijkheid is echter complexer, alle 
opgaven lopen door elkaar heen. 
Je kunt ook niet allemaal integraal 
denken, beschouwen en doen. Hoe 
we dat organiseren is dan ook een 
belangrijk vraagstuk. We zullen 
minder naar binnen moeten kijken 
en ons meer met partners op  
thema’s moeten gaan organiseren.’

 ‘De wereld is al aan het veran
deren, maar de systemen moeten 
nog mee,’ beaamt Ingrid Canter 
Cremers. De Omgevingswet biedt 
een kans om processen te opti
maliseren. Dat vraagt om een cycli
sche benadering, zegt Kemperman. 
‘Het proces is niet klaar als de 

Bij dit rondetafelgesprek 
waren aanwezig: Ingrid Canter 
Cremers- Rijsdorp (waterschap 
Rijn en IJssel), Paul van Dijk 
(waterschap De Dommel), 
Mark Kemperman (provincie 
Gelderland), Dries Schuwer 
(hoogheemraadschap Stichtse 
Rijnlanden), Auke Vogelzang 
(wetterskip Fryslân),  
Marianne Zeedijk (gemeente 
Langedijk). Het gesprek stond 
onder leiding van Jeroen  
Niemans (RUIMTEVOLK)  
en Reinier Romijn (Unie van 
Waterschappen).

de invoering van de Omgevingswet om na te denken 
over integrale opgaven, het vraagt ook om een pro
actieve benadering. Marianne Zeedijk, stedenbouw
kundige bij de gemeente Langedijk, zag hoe het  
hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zelf 
het initiatief nam om het gesprek met de omgeving aan 
te gaan over de bouwsteen water. Ze juicht die proac
tieve houding toe. ‘Waterschappen kunnen provincies 
en gemeenten stimuleren en inspireren,’ stelt Zeedijk. 

 Het gaat daarbij niet alleen om de culturele  
betekenis van water, of over omgevingskwaliteit, 
maar ook over de grote maatschappelijke opgaven  
van deze tijd, zoals de energietransitie en klimaat
adaptatie. Het hoogheemraadschap Hollands 
Noorder kwartier agendeert in zijn Waterprogramma, 
net als de Brabantse Wateragenda, klimaatveran
dering als de voornaamste, overkoepelende opgave. 
‘Zouden de waterschappen niet het eigenaarschap 
voor klimaatadaptatie op zich moeten nemen?’ vraagt 
Zeedijk zich dan ook af, ‘want uiteindelijk raakt alles 
aan het watersysteem: hoogwater, droogte, hitte
stress.’ Het moet juist een gezamenlijke ambitie 
zijn van gemeenten, provincies en waterschappen, 
antwoordt Dries Schuwer van hoogheemraadschap 
de Stichtse Rijnlanden. ‘Er is breed draagvlak nodig.’ 

 De Omgevingswet vraagt om een integrale  
benadering, maar Mark Kemperman van de  

‘Waterschappen zijn de makers van landschappen geweest,’ zegt Auke Vogelzang van 
Wetterskip Fryslân. ‘Maar wel altijd op basis van vragen uit de omgeving,’ vult Ingrid 
Canter Cremers van Rijn en IJssel hem aan. Wat vraagt die omgeving vandaag van de 
waterschappen, zeker met het oog op de naderende Omgevingswet? Tijdens een ronde
tafelgesprek spreken waterschappers en vertegenwoordigers van gemeenten en  
provincies met elkaar over deze vraag. De consensus: we moeten van waterbewustzijn 
naar omgevingsbewustzijn. 

 ‘Het verhaal van landschap en  
water is een fantastische 

bouwsteen voor visievorming.’

Het verhaal van water en landschap kun je uitleggen,  
het is een fantastische bouwsteen voor visievorming.’  
De Brabantse Wateragenda tekent de veranderende 
taakopvatting van waterschappen. Niet alleen vraagt 

H

‘De wereld is al aan het  
veranderen, maar de systemen 
moeten nog mee.’

omgevingsvisie af is. De grote op
gaven gaan door, ontwikkelen zich 
verder, dus je moet telkens blijven 
inbrengen. Je moet de visie levend 
houden, anders belandt hij in de la.’

 Waar iedereen aan tafel het  
over eens is, is dat de focus van 
de waterschappen moet verschui
ven van water bewustzijn naar 
omgevings bewustzijn. Hoe kom je 
samen met partners tot slimme  
koppelingen, zodat water kan bij
dragen aan de grote opgaven van 
deze tijd, maar ook aan het verho
gen van de omgevingskwaliteit? 
Water spreekt bovendien tot de 
verbeelding, je kunt er partici patie 
rond organiseren, een belangrijk 
element binnen de Omgevings wet. 
Zeedijk werkte lokaal aan de visie 
‘Langedijk ontwikkelt met water’.  
Ze zag in dat proces hoe het  
thema water partijen verbond,  
niet alleen lokaal, maar ook op  
regionale schaal. Ze besluit: ‘Water 
en landschap zijn een integraal 
onderdeel van onze cultuur. Rond 
water kun je verhalen bouwen.’ 
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ij het opzetten daarvan stonden twee hoofd
vragen centraal, zo vertelt Dries Schuwer van  

De Stichtse Rijnlanden. ‘Hoe is water in omgevings
visies en om gevings plannen te integreren, maar ook: 
wat betekent de Omgevingswet voor de rol en de 
handelswijze van het waterschap?’ De gemeenten 
Utrecht, Houten, Bunnik, Lopik, BodegravenReeuwijk, 
Elburg, Nunspeet, Oldebroek en de provincie Utrecht 
nemen deel aan het traject.

 Uit de eerste evaluatie blijkt dat water vooral nog 
sectoraal wordt bekeken. ‘Terwijl waterschappen 
water graag als integraal onderdeel zouden zien van 
bredere opgaven, zoals klimaatadaptatie, energie
transitie en een gezonde leefomgeving,’ zegt Schuwer. 
Hoe water wordt benaderd, blijkt lokaal bovendien 
sterk uiteen te lopen. Op de ene plek wordt water 
vooral gekoppeld aan landbouw, elders juist aan 
groen. Dat heeft niet alleen te maken met het type 
gebied  bijvoorbeeld landelijk of stedelijk  maar ook 
de manier waarop participatie wordt georganiseerd: 
vraag je aan mensen in het gebied welke onderwer
pen belangrijk zijn of stel je een eigen agenda met 
onderwerpen op? 

 ‘De vraag hoe je als overheden onderling, en met  
gebruikers en bewoners tot een goed participatie
proces komt is dan ook cruciaal,’ aldus Schuwer. ‘Dat 
vraagt ook om het maken van slimme koppelingen. 
Hoe kun je lopende processen van verschillende  
partijen  zoals een om gevings plan en een peilbesluit  

‘SPREEK VERWACHTINGEN 
NAAR ELKAAR UIT’

in elkaar schuiven, zodat we van 
bewoners niet vragen om in tien 
trajecten mee te denken, maar in 
één?’ Maar het is ook belangrijk 
om aan het begin van een om
gevingsvisietraject de verwach
tingen naar elkaar uit te spreken. 
Nu blijken die nog niet overeen te 
komen. ‘Gemeenten zien water
schappen doorgaans als adviseur, 
terwijl waterschappen zelf graag 
de mogelijkheid zouden krijgen 
om ook actief mee te werken aan 
omgevingsvisies.’

 Gemeenten zien water en groen 
wel als herkenbare elementen 
voor be woners en gebruikers waar 
je parti cipatie rond kunt organi
seren. ‘Maar ze zien ook graag 
dat de waterschappen hun eigen 
agendapunten inbrengen,‘ zegt 
Schuwer. 

 Aan het eind van 2017 ver
schijnt op basis van de evaluatie 
een handreiking, die zowel voor 
waterschappen, gemeenten als 
provincies interessante lessen en 
inzichten biedt voor toekomstige 
omgevings visietrajecten.

Mandy van Kouwen, tot juli 2017 trainee bij de Unie van  

Waterschappen, peilde bij de waterschappen hoe betrokken 

ze zijn bij gemeentelijke en provinciale omgevingsvisies.  

Daaruit bleek dat de waterschappen op dit moment nog niet 

zo betrokken zijn als ze zouden willen.

Is uw waterschap betrokken bij het opstellen van een 

of meerdere provinciale omgevingsvisies?

• 73,7 % Heel betrokken

• 21,1 % Betrokken

• 5,2 % Een beetje betrokken

• 5,9 % Heel betrokken

• 47,1 % Betrokken

• 29,4 %  Een beetje betrokken

• 5,9 % Niet betrokken

• 11,8 % Anders 

• 64,7 % Heel betrokken

• 29,4 %  Betrokken

• 5,9 % Een beetje betrokken

• 93,8 % Ja

• 6,2 % Nee

Wat is de gewenste betrokkenheid bij het opstellen 

van de provinciale omgevingsvisie(s)?

Wat is uw betrokkenheid bij het opstellen van de 

gemeentelijke omgevingsvisie(s)?

Wat is de gewenste betrokkenheid bij het opstellen van 

de gemeentelijke omgevingsvisie(s)?

Door het hele land lopen pilots voor omgevingsvisies. Het hoogheemraad
schap De Stichtse Rijnlanden en waterschap Vallei en Veluwe vroegen de 
Erasmus Universiteit om rond een aantal pilots in hun regio een lerende 
evaluatie op te zetten. 

en omgevingsvisie is in mijn ogen niets meer 
of minder dan een realistisch verhaal over wat 

voor stad, dorp of regio je wil zijn en de keuzes die 
gemaakt moeten worden om dat verhaal te versterken,’ 
stelt Jeroen Niemans (RUIMTEVOLK), projectleider 
van het praktijkprogramma pilots omgevingsvisie 
20172018. Het programma faciliteert en stimuleert 
partijen om alvast in de geest van de Omgevingswet  
aan de slag te gaan met het werken aan een om
gevings visie. Het programma biedt voor 12 geselec
teerde gemeenten, regio’s en provincies de gelegen
heid om te experimenteren en van elkaar te leren. Ook 
de waterschappen zijn volop betrokken bij de pilots. 

 ‘Water kan bijdragen aan het narratief, het verhaal 
over het DNA van een gebied nu en in de toekomst, 
zoals dat bijvoorbeeld in de wateragenda voor Brabant 
is neergezet. Maar het kan ook bijdragen aan het 
perspectief: een integrale omgevingsvisie gaat vooral 
over ontwikkelen voor de toekomst. Door verschillende 
maatschappelijke en ruimtelijke opgaven aan elkaar 
te verbinden – zoals enegrietransitie en klimaat
verandering aan onderhoud en beheer opgaven – 
kunnen waterschappen een bijdrage leveren aan een 
aantrekkelijk, integraal perspectief.’ Niemans ziet 
daarin ook een taak voor de waterschappen zelf:  
‘Een omgevingsvisie vraagt om een integrale visie, 
en daarom moeten waterschappen pro actief hun rol 
pakken, want ze hebben echt iets te bieden.’

‘EEN INTEGRALE OMGEVINGSVISIE 
GAAT OVER ONTWIKKELEN VOOR  
DE TOEKOMST’

BETROKKEN?

B

‘E
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Nederland krijgt steeds vaker te  
maken met hevige regenval. Dit 
vraagt om slimme ingrepen waar
bij niet alleen opgaven worden 
gekoppeld, maar ook omgevings
kwaliteit wordt gerealiseerd. Om 
het riool te ontlasten en ruimte te 
creëren voor waterberging, werd 
in Tiel bijvoorbeeld een waterplein 
aangelegd: een stadsplein met 
speciale bassins om overmatig 
water op te vangen. ‘Als water
schap zijn we oplossings gericht 
en kleuren daarbij ook weleens 
buiten de lijntjes,’ vertelt Mathieu 
Gremmen van heemraad water
schap Rivierenland. ‘Waar mogelijk 
denken we als waterschap actief 
mee. Dit leidt tot creatieve op
lossingen, zoals in het geval van 
het waterplein in Tiel. Samen met 
inwoners, scholieren, woning
corporatie, provincie, gemeente en 
ontwerpbureau De Urbanisten is 
het gelukt om een oplossing te  
vinden om wateroverlast in deze 
wijk in de toekomst zoveel moge
lijk te beperken.’   
 
Ú�Kijk voor meer informatie op 

www.waterschaprivierenland.nl

WATERPLEIN 
TIEL

INTEGRAAL WERKEN

Op vele plekken in het land werken waterschappen samen met overheden, instellingen,  
ondernemers en bewoners aan innovatieve projecten, waarbij - met oog voor omgevings-
kwaliteit - slimme verbindingen worden gemaakt tussen water en  andere grote opgaven.  
Kijk voor meer inspirerende voorbeelden op www.uvw.nl

HENK DRIESSEN was als wethouder van de gemeente Tiel betrokken bij het waterplein: ‘Inwoners, corporaties, 
scholen, gemeente, waterschap Rivierenland, provincie Gelderland: allemaal zijn ze betrokken geweest bij de 
veranderingen om TielOost droger, mooier en toekomstbestendig te maken. Het waterplein is de afsluiting van 
een forse investering in dit deel van Tiel. Investering in inzet, geld en menskracht. Want wat is er veel veranderd 
de afgelopen jaren. De woon en leefomgeving is er hier echt op vooruit gegaan. We zijn beter voorbereid op  
stortbuien met het waterplein, een nieuw rioolsysteem en waterdoorlatende verharding op de straten. Huizen 
zijn opgeknapt of gesloopt en vervangen door nieuwbouw, er zijn meer parkeerplekken, er is een nieuwe 

school en er zijn speelplekken bijgekomen zoals dit waterplein en de  
Cool Nature speelplek. Dat was niet gelukt als er niet zo goed was  
samengewerkt. Tussen alle partijen, maar ook in de uitvoering en op 
straat. En hier wordt dan ook heel zichtbaar wat het resultaat is van die 
gezamenlijke inspanningen op alle fronten. We mogen er trots op zijn.’
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OMGEVINGSVISIE KLIMAAT

ENERGIE

INNOVATIEF SAMENWERKEN

TUINDERS 
AAN HET 
STUUR
Bij het project ‘Tuinders aan het 
stuur’ werken het hoogheemraad
schap van Delfland, de gemeente 
en het tuinbouwbedrijfsleven op 
een nieuwe manier samen. Het 
waterschap geeft het stuur uit han
den aan tuinders om wateroverlast 
tegen te gaan.  
Bij dreigende extreme neerslag 
wordt ruimte voor opvang gemaakt 
in de gietwaterbassins op de 
glastuinbouwbedrijven. Het water
schap geeft ruim van tevoren in een 
bericht aan de tuinder aan dat er 
hevige neerslag wordt verwacht en 
vraagt om een deel van het gietwa
ter in het waterbassin weg te laten 
lopen. Hierdoor is er ten tijde van 
de regenbui ruimte om de regen op 
te vangen, voordat het in het op
pervlaktewatersysteem komt. Het 
watersysteem heeft hierdoor meer 
ruimte om de regen te bergen. 

Ú�Kijk voor meer informatie op 
www.hhdelfland.nl

BRABANTSE WATERAGENDA
De Brabantse waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse 
Delta hebben het initiatief genomen om tot een Wateragenda te komen 
als bouwsteen voor de provinciale Omgevingsvisie. Om tot één Brabants 
waterverhaal te komen is de Wateragenda samen opgesteld met het 
Programma Water van de provincie en drinkwaterbedrijf Brabant Water. 
De Wateragenda is een reisgids om tot een urgentiebepaling te ko
men en om vanuit water en klimaat op zoek te gaan naar verbindingen 
met andere thema’s. De gezondheid van de Brabanders, de Brabantse 
economie, de kwaliteit van het Brabantse landschap en de Brabantse 
natuur vragen daarom. Het is daarmee geen dicht getimmerde visie 
geworden, maar een agenda voor dialoog en afstemming  
met stakeholders. 

ÚKijk voor meer informatie op www.omgevingsvisienb.nl

Water in 
Brabant 
2030
WATERAGENDA 
VOOR DE BRABANTSE 
OMGEVINGSVISIE 
VOORJAAR 2017
14 MAART 2017 VERSIE 1.1

WATERSCHAP AA EN MAAS

WATERSCHAP BRABANTSE DELTA

WATERSCHAP DE DOMMEL

WATERSCHAP RIVIERENLAND

PROVINCIE NOORD-BRABANT
PROGRAMMA VERBINDEND WATER 

BRABANT WATER
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CODE ORANJE
Met het actieplan Code Oranje sorteren het waterschap Limburg en 
de provincie voor op de effecten van hevige wateroverlast. De ernstige 
wateroverlast die voortvloeide uit de extreme regenval van juni 2016 
heeft duidelijk gemaakt dat het huidige watersysteem in Nederland 
onvoldoende is afgestemd op de effecten van klimaatverandering. 
Door een reeks integrale maatregelen wordt geprobeerd om de water
overlast te beperken en liever nog te voorkomen. De maatregelen zijn 
ondergebracht in drie sporen: ruimtelijke adaptatie, ontwikkelen en 
beheren, en werken in allianties. Bij alles is maatwerk het sleutelwoord.
�
ÚLees meer op www.waterschaplimburg.nl

BLAUWE BATTERIJ
energie opwekken door zoet water 
om te zetten in brakwater. In de 
zomer is er juist weinig zoet water, 
maar veel energie. Met de opge
wekte energie kun je brakwater 
scheiden, zodat in de zoetwater
behoefte kan worden voorzien. 
Waterschap Scheldestromen en 
de gemeente Kapelle verkennen 
momenteel de mogelijkheden van 
zo’n ‘blauwe batterij’.
�
Ú�Kijk voor meer informatie op 

www.scheldestromen.nl

In Kapelle zijn er plannen voor een 
energieneutrale wijk. Er liggen 
kunstmatige en natuurlijke ele
menten langs de wijk die gebruikt 
kunnen worden voor duurzame 
energieopwekking, zoals een land
bouwleiding en oude kreekruggen 
waarin zoet water zit. Door zoet en 
zout water bij elkaar te brengen, 
ontstaat brakwater. Bij dat proces 
komt energie vrij. Het scheiden van 
brakwater kost juist energie. In de 
winter, wanneer er weinig energie 
van zonnepanelen is, maar veel 
zoet water door neerslag, kun je 

WATERPLAN ALMERE
De gemeente Almere en waterschap Zuiderzeeland 
hebben in het Waterplan 20172022 samen de koers 
uitgezet voor de inrichting en het beheer van het  
stedelijk water: van riool tot recreatie. Het plan,  
dat tevens als input dient voor de omgevingsvisie, 
kwam tot stand samen met inwoners, ondernemers, 
maatschappelijke partners en overheden. De ambitie 
is om Almere te versterken als ‘stad van het zuiver
ste water’, waarbij veel aandacht is voor opgaven als 
klimaatadaptatie, biodiversiteit en bodemdaling, 
maar ook voor water als bouwsteen voor omgevings
kwaliteit. Niet alleen werd het plan gezamenlijk 
opgesteld, ook de uitvoering wordt door gemeente 
en waterschap samen ter hand genomen: één van de 
beleidsadviseurs werkt als aanjager binnen beide 
organisaties (‘watercoördinator’) om zowel intern als 
extern de betrokkenheid te vergroten en te zorgen dat 
hetgeen is afgesproken ook echt wordt uitgevoerd.

Ú�Lees meer op www.zuiderzeeland.nl of  
www.almere.nl/water

STEDELIJK WATER



1312

IN
T

E
R

V
IE

W

‘Onderzoeken hoe een gebied werkt, welke 
opgaven er zijn, wat de bepalende factoren 
zijn - dat gebeurt nu nog weinig, maar zou 
heel behulpzaam kunnen zijn.’

‘Denk altijd integraal, altijd ruimtelijk 
en altijd op de lange termijn.’

BERNO STROOTMAN

nze cultuurhistorie, onze ecologie, alles is ge
richt op het reageren op water.’ Aan het woord 

is Berno Strootman, landschapsarchitect en sinds 
2016 Rijks adviseur voor de Fysieke Leefomgeving.  
Nu de Omgevings wet alle partijen dwingt tot een 
integrale manier van kijken en handelen, ziet hij  
voor waterschappen dan ook een belangrijke rol weg
gelegd. ‘Ze mogen de bescheidenheid best wat laten 
varen.’

 Want bescheiden zijn ze, volgens Strootman. ‘Veel  
waterschappen zien zichzelf vooral als uitvoerders 
die het algemeen belang dienen.’ Hij pleit er echter 
voor om de kern van het watersysteem juist meer 
als uitgangspunt te nemen voor ontwikkelingen. 
’Waterschappen kijken heel anders naar ruimte dan 
gemeenten en provincies. Er is veel kennis van het 
water systeem bij ze aanwezig, en bovendien een 
hoop slagkracht. Gemeenten, provincies en water
schappen zouden veel meer samen op moeten trekken.’

‘WATER STUURT ALLES IN  
NEDERLAND’

‘O

 Want, zo betoogt Strootman, de 
waterschappen zullen ook zelf een  
visie moeten ontwikkelen op hun 
eigen stroomgebied. ‘Water
schappen zouden hun dagelijkse 
werkzaamheden nog meer moe
ten baseren op integrale lange
termijnvisies voor hun gehele wa
tersysteem, in samenhang met de 
omgeving. Ontwerpend onderzoek 
kan daarbij zeer behulpzaam 
zijn. Daarmee kunnen samen
hangende, mogelijke toekomsten 
in beeld worden gebracht die 
laten zien wat er te kiezen valt. 
Ze kunnen helpen om ‘vandaag’ 
beter doordachte beslissingen te 
nemen.’ Niet dat die visie in beton 
gegoten moet worden. Strootman: 
‘Laat die eigen visie vooral dienen 
als basis voor een goed gesprek 
en inspireer elkaar als partners 
tijdens het proces van een omge
vingsvisie. Als je er met dezelfde 
visie weer uitkomt, heb je geen 
goed proces gehad.’

 Strootman waarschuwt er wel 
voor om niet één thema leidend 
te laten zijn bij het opstellen van 
visies. ‘De crux is nu juist het  
verknopen van verschillende  
opgaven, dus niet alleen denken 
vanuit klimaat, energie of het 
DNA van de regio.’ En dan, samen
vattend: ‘Denk altijd integraal, 
altijd ruimtelijk en altijd op de 
lange termijn.’

ONTWERPEND ONDERZOEK
‘Waterschappen nemen steeds 
vaker een actieve houding aan, 
maar het integrale en ruimtelijke 
denken kan nog verder ontwik
keld worden,’ zegt Strootman. 
‘Ontwerpend onderzoek  samen 
met partners  is daarbij van 
grote meerwaarde.’
Zelf begeleidt Strootman in het 
kader van het programma Young 
Innovators het bureau NOHNIK 
dat in opdracht van waterschap 
Vallei en Veluwe aan de slag gaat 
met de ambitie van het waterschap 
om een bijdrage te leveren aan 
de energietransitie. Zij storten 
zich op de vraag hoe het stelstel 
van waterlopen, dijken, kunst
werken en zuiveringen ingezet 
kan worden bij de productie van 
hernieuwbare energie.

 Een concreet vraagstuk waar waterschappen 
een belangrijke rol kunnen spelen, is bijvoorbeeld 
de bodem daling. ‘Je kunt dat overlaten aan boeren, 
of aan ruimtelijke ordenaars, maar je kunt ook de 
kennis van de waterschappen benutten. Dat betekent 
ook dat waterschappen zelf een actieve rol op zich 
moeten nemen om de gevolgen van bodemdaling  
te agenderen en zicht te bieden op oplossingen en 
strategieën.’ 
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De waterschappen zorgen voor droge voeten, schoon 
water en voldoende water. Waterschappen gelden  
met hun expertise als een wereldwijde referentie  
op het gebied van regionaal waterbeheer. Om Neder
land veilig te houden, is het belangrijk dat de water
schappen zich constant blijven ontwikkelen. De Unie 
van Waterschappen stimuleert waterschappen om 
innovatieve oplossingen te bedenken op het gebied 
van waterbeheer.

Ú�GA UIT VAN EEN  
LAGENBENADERING

Het ruimtelijke ordeningsprincipe van de lagen
benadering (de occupatielaag, de netwerklaag en  
de ondergrond) biedt een eerste vanzelfsprekend 
afwegingskader. Het biedt handvatten om het  
watersysteem en de ondergrond mee te nemen  
in ruimtelijke planvorming.

BETREK WATER BIJ HET OPSTELLEN  
VAN OMGEVINGSVISIES  
EN/OF OMGEVINGSPLANNEN

Ú�BESCHOUW WATER ALS  
EEN VOORWAARDE VOOR  
OMGEVINGSKWALITEIT

Water is onlosmakelijk aan elk leefgebied in Neder
land verbonden. Het is er altijd geweest en zal er  
ook altijd blijven. Water is geen sectoraal belang, 
maar een meervoudige component voor omgevings
kwaliteit dat ook gekoppeld is aan de grote heden
daagse transitieopgaven van klimaat, energie,  
landbouw en circulaire economie.

Ú�ERKEN DE HOGE  
URGENTIE VAN DE ROL VAN  
WATER IN DE OMGEVING
Door klimaatverandering neemt de kans op water
overlast en lang durige droogte toe. Als we niets 
doen, kan de schade hierdoor alleen al in de steden 
oplopen tot zo’n 70 miljard euro in de periode tot 
2050. Wateroverlast, hittestress en waterkwaliteits
problemen zijn toenemende bedreigingen voor maat
schappelijk functioneren en omgevings kwaliteit.

Ú�MAAK GEBRUIK VAN DE  
EX PERTISE VAN WATERSCHAPPEN  
IN HUN CONTACT MET INWONERS

De waterschappen beschikken niet alleen over  
technische waterkennis, maar hebben vanuit hun 
uitvoeringstaak veel contact met burgers en  
bedrijven en zodoende veel ervaring met omgevings
dialogen en burgerparticipatie.

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is 
een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), 
provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk.  
Het programma werkt vraaggestuurd en ondersteunt 
overheden, maatschappelijke partners, bedrijven, 
initiatiefnemers en belanghebbenden om te kunnen 
werken met de wet. Zo zorgen we met elkaar voor een 
mooiere, schonere en veilige leefomgeving.

BEN DE REU,  
GEDEPUTEERDE PROVINCIE ZEELAND:  

‘Provincies zorgen er steeds vaker voor dat land
bouwgrond en natuur zo worden ingericht dat ze 
een waterbergende functie hebben. Voor dit soort 
projecten is een brede alliantie nodig. Gemeenten 
en waterschappen zijn voor de provincies nood
zakelijke partners bij het opstellen van een  
gezamenlijke klimaatagenda met de focus op 
water. Binnen een dergelijke alliantie is het vooral 
zaak dat alle partijen zich ervan bewust worden 
dat de klimaatverandering haar intrede heeft  
gedaan en met daadkracht uitdragen dat er  
maatregelen nodig zijn om de gevolgen zo goed 
mogelijk te beheersen.’

ROOMBEEK, ENSCHEDE

ontwerp en foto: Buro Sant en Co landschapsarchitectuur



‘HET VERHAAL VAN  
LANDSCHAP EN WATER 
IS EEN FANTASTISCHE 
BOUWSTEEN VOOR  
VISIEVORMING.’
PAUL VAN DIJK, PAG.4


