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Voorwoord bij de eerste druk 
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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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Het Nederlandse omgevingsrecht staat nooit stil. Sinds het verschijnen 
van de eerste druk van dit boek in 2009 is er dan ook veel veranderd. 
Inmiddels bestaat er ruime ervaring met de toepassing van de Wet 
ruimtelijke ordening en de Waterwet, die beide in die tijd nog geregeld 
met het adjectieve ‘nieuwe’ werden aangeduid. Daarnaast is in 2010 de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het bijbehorende Besluit 
omgevingsrecht in werking getreden, waarmee, onder meer door de 
introductie van de omgevingsvergunning, gestalte wordt gegeven aan 
de procedurele integratie binnen het omgevingsrecht. Bovendien is de 
ruimtelijk relevante wet- en regelgeving in de loop der tijd op tal van 
plaatsen en om tal van redenen gewijzigd. Ook bestaat inmiddels een 
grote hoeveelheid jurisprudentie die uitleg geeft  aan en verduidelijking 
biedt over het nu geldende recht. Ten slott e valt te wijzen op de totstand-
koming van het wetvoorstel voor een integrale Omgevingswet. Hoewel 
wij de ontwikkelingen daaromtrent op de voet volgen, hebben wij ervoor 
gekozen hieraan in dit boek nog geen uitgebreide aandacht te schenken, 
nu de uitvoeringsregelgeving die noodzakelijk is om de reikwijdte en 
betekenis van de Omgevingswet goed te begrijpen, nog niet bekend is.  
 
Ook de literatuur heeft  zich de laatste jaren aanzienlijk verrijkt. Naast 
vele (vak)publicaties door verschillende specialisten op het terrein van 
het ruimtelijk bestuursrecht en het waterrecht wijzen wij in het bijzon-
der op het verschijnen van de langverwachte negende druk van het boek 
Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht en het boek Nederlands waterrecht 
in Europese context.  
 
Al deze ontwikkelingen hebben een grondige integrale herziening van dit 
boek noodzakelijk gemaakt. Bij die integrale herziening heeft  Julian Ke-
velam zich als derde auteur bij het schrijversteam gevoegd. Wij hebben 
bij het herzieningsproces zo veel mogelijk vastgehouden aan de opzet 
van het oorspronkelijke werk. Wij hebben de afzonderlijke onderdelen 
van het boek in lijn gebracht met de huidige situatie in het omgevings-
recht. Het doel en de doelgroep van dit boek zijn ongewijzigd gebleven. 

RR_WATER_Z2.indd   XIRR_WATER_Z2.indd   XI 25-11-2014   10:3325-11-2014   10:33



VOORWOORD BIJ DE TWEEDE DRUK

XII WATER EN RUIMTE

Het doel is het leveren van een bijdrage aan het dichten van de kloof 
tussen de praktijk van de ruimtelijke ordening en het watersysteembe-
heer. De doelgroep bestaat in de eerste plaats uit degenen die in de hoek 
van de ruimtelijke ordening te maken hebben met  watervraagstukken, 
en degenen die binnen het watersysteembeheer te maken hebben met 
vraagstukken van ruimtelijke aard. In de tweede plaats is dit boek ge-
schikt voor zowel het hoger beroepsonderwijs, als het wetenschappelijk 
onderwijs.      
       
Waar wij in het voorwoord bij de eerste druk van dit boek mr. dr. A.A.J. 
(Toon) de Gier nog dankten voor zijn waardevolle commentaar op het 
manuscript, willen wij deze tweede druk graag aan hem opdragen. Toon 
is op 15 januari 2013 overleden.
 
Het onderzoek dat aan dit boek ten grondslag ligt is afgesloten in augus-
tus 2014. Met ontwikkelingen na die datum kon slechts beperkt rekening 
worden gehouden. 
 
Utrecht, september 2014
 
H.K. Gilissen
J. Kevelam            
H.F.M.W. van Rijswick
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