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Persbericht 
Eindhoven, 3 juni 2008  
 
 
Provincie Noord-Brabant werkt aan goede invulling watertoets 
 
De provincie Noord-Brabant heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet voor een goede 
invulling van de watertoets. Dat is de hoofdconclusie uit het rapport ‘Water in zicht  –
Toepassing van de watertoets in de provincie Noord-Brabant’, dat de Zuidelijke Rekenkamer 
op 2 juni 2008 heeft aangeboden aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. In haar rapport 
plaatst de rekenkamer wel kanttekeningen bij de uitvoering door de provincie van haar 
verschillende rollen in de praktijk en de informatievoorziening tussen Provinciale Staten en 
Gedeputeerde Staten hierover.  
 
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 zich sinds de invoering 
van de watertoets in 2003 actief heeft ingezet om op een goede manier invulling te geven aan haar 
verschillende rollen in het watertoetsproces. Met name de vertaling van nationale kaders naar 
provinciaal beleid en de aanstelling van een watertoetscoördinator binnen de provinciale 
organisatie zijn daarbij belangrijk geweest.  
Kanttekeningen plaatst de rekenkamer bij het niet altijd volgen van de formele procesgang rond de 
watertoets, bij de onvoldoende aandacht voor risico- en kostenanalyses met betrekking tot 
wateraspecten en bij het feit dat de provincie in de waterparagrafen niet aangeeft op welke wijze 
compensatie van negatieve gevolgen voor wateraspecten plaatsvindt. Ook vindt de rekenkamer dat 
de feitelijke planbeoordeling niet goed te controleren is. De rekenkamer concludeert op basis van 
haar onderzoek dat de watertoets tot nu toe niet de bestuurlijke aandacht heeft gehad die zij nodig 
acht. 
 
De rekenkamer formuleert vijf aanbevelingen naar aanleiding van haar onderzoek. Deze hebben 
betrekking op: 

 meer aandacht aan voor relatiebeheer; 
 de uitvoering van voorgeschreven risico- en kostenanalyses op afzonderlijke 

wateraspecten; 
 het expliciet aangeven in de waterparagrafen waar en op welke wijze compensatie 

plaatsvindt; 
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 het op hoofdlijnen informeren van Provinciale Staten over de doorwerking van de 
nieuwe Wet ruimtelijke ordening en de nieuwe Waterwet; 

 het ontwerpen en hanteren van een sluitend systeem voor de controle op toezeggingen 
die zijn gedaan bij de beoordeling van plannen op ruimtelijk gebied. 

 
In hun reactie op het rapport hebben Gedeputeerde Staten aangegeven dat zij de aanbevelingen 
van de rekenkamer overnemen.  
 
De rekenkamer heeft het onderzoeksrapport ‘Water in zicht – Toepassing van de watertoets in de 
provincie Noord-Brabant’ vastgesteld op 28 mei 2008 en op 2 juni 2008 aangeboden aan Provinciale 
Staten. 
 
            
Voor meer informatie:  
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