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Persbericht 
Eindhoven, 3 april 2008  
 
 
Provincie Limburg beijvert zich voor een goede invulling van de watertoets 
Kritiek op gebrek aan bestuurlijke aandacht en aspecten uitvoering 
 
De provincie Limburg heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet voor een adequate invulling 
van de watertoets. Dat is de hoofdconclusie uit het rapport ‘Geen land zonder water –
Toepassing van de watertoets in de provincie Limburg’, dat de Zuidelijke Rekenkamer 
vandaag heeft aangeboden aan Provinciale Staten van Limburg. In haar rapport plaatst de 
rekenkamer kritische kanttekeningen bij het gebrek aan bestuurlijke aandacht voor de 
watertoets en bij een aantal uitvoeringsaspecten.  
 
De Zuidelijke Rekenkamer en de Rekenkamer Oost-Nederland hebben een onderzoek ingesteld naar 
de manier waarop de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vanaf de 
invoering in 2003 uitvoering hebben gegeven aan de watertoets vanuit hun drie verschillende rollen: 
als initiatiefnemer van streekplan, reconstructieplan of infrastructuurplan, als waterbeheerder op 
het punt van het grondwater en als beoordelaar van onder meer gemeentelijke 
bestemmingsplannen en regionale structuurplannen. De doelstelling van de watertoets is om ervoor 
te zorgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in 
beschouwing worden genomen bij alle relevante ruimtelijke plannen en besluiten van rijk, 
provincies en gemeenten.  
 
Op basis van haar onderzoek concludeert de rekenkamer dat de provincie Limburg zich vanaf de 
invoering actief heeft ingezet voor een goede invulling van de watertoets. Met name spreekt de 
rekenkamer haar waardering uit voor de vertaling van de nationale kaders naar de specifieke 
Limburgse situatie en voor het initiatief om watertoetsloketten op te richten. Deze loketten maken 
een goede afstemming mogelijk tussen de verschillende partijen die bij het watertoetsproces 
betrokken zijn.  
 
Naar de mening van de rekenkamer is er echter te weinig bestuurlijke aandacht geweest voor de 
watertoets. Daarnaast plaatst de rekenkamer kritische kanttekeningen bij enkele aspecten van de 
uitvoeringspraktijk. Zo heeft de rekenkamer geconstateerd dat de provincie zich niet altijd aan haar 
eigen procesbeschrijving houdt. Ook acht de rekenkamer het onjuist dat de provincie geen 
expliciete risico- en kostenanalyse met betrekking tot wateraspecten opstelt, zoals wettelijk 
voorgeschreven. Dezelfde opmerking maakt de rekenkamer voor het onvoldoende in beeld brengen 
van compensatie van negatieve gevolgen voor wateraspecten. Met betrekking tot de 
planbeoordeling door de provincie concludeert de rekenkamer bovendien dat deze niet goed te 
controleren en daarmee onvoldoende transparant is.  
 
De rekenkamer formuleert vijf aanbevelingen naar aanleiding van haar onderzoek. Deze hebben 
betrekking op: 

 handhaving van de watertoetsloketten; 
 uitvoering van verplichte risico- en kostenanalyses; 
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 expliciete aandacht voor compensatie van nadelige effecten voor het watersysteem; 
 informeren van Provinciale Staten over de doorwerking van nieuwe wetgeving, voor 

zover betrekking hebbend op de waarborging van het waterhuishoudkundig belang in de 
ruimtelijke ordening. Deze informatie moet Provinciale Staten in staat stellen om actief 
invulling te geven aan hun kaderstellende en controlerende rol; 

 controle op toezeggingen die zijn gedaan bij de beoordeling van plannen op ruimtelijk 
gebied.  

 
De rekenkamer heeft het onderzoeksrapport ‘Geen land zonder water – Toepassing van de 
watertoets in de provincie Limburg ‘ op 2 april 2008 aangeboden aan Provinciale Staten. 
 
            
Voor meer informatie:  
drs. P.W.M. de Kroon, directeur-secretaris, telefoon 040-2329338 / 06-18303489 
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