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Voorwoord bij de eerste druk 
Water en ruimteVoorwoord bij de eerste druk 

Voor u ligt het eerste deel van de serie Ruimtelijk Relevant, waarbij de 
relatie waterbeheer en ruimtelijke ordening centraal staat.
 
Het waterbeheer en het waterrecht zijn volop in ontwikkeling. Daarvoor 
is een aantal oorzaken aan te wijzen. De verwachte klimaatverandering 
zal de nodige invloed hebben op het waterbeheer en de relatie van het 
waterbeheer en de ruimtelijke ordening. Zo wordt er meer neerslag op 
piekmomenten verwacht, zullen de rivieren meer water te verwerken 
krijgen en wordt gevreesd voor een stijging van de zeespiegel. Water zal 
daarom meer ruimte nodig hebben dan het tot dusver werd gegeven. Er 
wordt niet alleen een toename van de hoeveelheid te verwerken water 
verwacht, maar Nederland zal eveneens vaker te maken krijgen met 
watertekorten. Het watersysteem zal aangepast dienen te worden om op 
een goede wijze met beide ontwikkelingen rekening te houden. Aanpas-
sen van het watersysteem zal vaak ruimtelijke gevolgen hebben. Water 
heeft  meer en meer ruimte nodig, zowel om een teveel aan water te kun-
nen bergen als om zoetwatervoorraden op peil te houden en om de juiste 
hoeveelheid zoet water op de juiste plaatsen beschikbaar te hebben. 
 
Naast de gevolgen van klimaatveranderingen zullen ontwikkelingen 
op het terrein van het Europese waterrecht hun invloed doen gelden. 
Belangrijke nieuwe Europese wetgeving is de Kaderrichtlijn Water en de 
Richtlijn overstromingsrisicobeheer. Deze richtlijnen zullen – tezamen 
met het overige Europese milieurecht – moeten worden omgezet in het 
Nederlandse recht. Voor de waterrichtlijnen geldt dat dit voornamelijk 
zal geschieden in de Waterwet die dit jaar in werking zal treden, alsme-
de in de Wet milieubeheer en de Wet gemeentelijke watertaken. In de 
Waterwet wordt een sterkere relatie dan voorheen gelegd tussen water 
en ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld door de strategische waterplannen 
tevens structuurvisie in de zin van de Wro te laten zijn. De eff ectgerichte 
benadering van het Europese waterrecht, waarbij alle overheden op vele 
beleidsterreinen zullen moeten samenwerken om de ambitieuze doelstel-
lingen te halen, zal eveneens gevolgen hebben voor het ruimtelijk beleid.
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Ook voor de gemeente verandert haar betrokkenheid bij het waterbe-
heer. Er zal meer ruimte voor water moeten worden gevonden, ook in 
het stedelijk gebied. Voorts heeft  de gemeente met de Wet gemeentelijke 
watertaken een aantal wett elijke taken in het waterbeheer gekregen. Dit 
boek behandelt de belangrijkste ontwikkelingen binnen het waterbeheer, 
in het bijzonder voor zover zij ruimtelijk relevant zijn. Aan de orde komt 
zowel het beleid op Europees, nationaal, provinciaal en lokaal niveau als 
de wijze waarop de waterbelangen worden beschermd door waterbeheer-
ders en andere overheden. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de 
wijze waarop binnen de ruimtelijke ordening op bestemmingsplanniveau 
waterbelangen kunnen worden behartigd.
 
Dit boek is deels gebaseerd op een onderzoek dat in augustus 2008 is 
uitgevoerd door het Centrum voor Omgevingsrecht en -beleid van de 
Universiteit Utrecht in opdracht van Waterschap Rivierenland. De onder-
zoeksresultaten zijn voorgelegd aan juristen van de noordelijke water-
schappen (Wett erskip Fryslân, Waterschap Reest en Wieden, Waterschap 
Zuiderzeeland, Waterschap Velt en Vecht, Waterschap Regge en Dinkel, 
Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Groot Salland en Waterschap 
Veluwe). Aan hen is gevraagd of zij de onderzoeksresultaten herkenbaar 
vinden, en of er wellicht aanvullingen op het onderzoek nodig zijn. De 
resultaten van deze inbreng zijn tevens in dit boek verwerkt. Ten slott e 
danken de auteurs mr. A.A.J. de Gier voor zijn commentaar op een eerde-
re versie van dit boek.
 
Het onderzoek dat aan dit boek ten grondslag ligt is afgesloten in novem-
ber 2008. Met ontwikkelingen na die datum kon slechts beperkt rekening 
worden gehouden.
 
Utrecht, februari 2009
 
H.K. Gilissen
H.F.M.W. van Rijswick
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