
Meekoppelen door participatie in de waterwereld

Werksessie 2: Beleid en proces
14:30 – 15:30



Wie zijn wij?

Dennis Martens
• Ruimtelijk ontwerper
• Strateeg
• Projectleider
• Founder Buro L in O

Maarten Bosman
• Gespreksleider
• Adviseur stedelijke ontwikkeling
• Participatie
• Founder Dutchplanners en Parolo
• Werkt aan middenboulevard Zandvoort



Agenda: Participatie in de waterwereld

1) Wetgeving en participatie (15 min)
2) Uitleg over de case en stakeholders (15 min)
3) Interactie (15 min)
4) Bevindingen en resultaten (15 min)



Omgevingswet en omgevingstafels

1. Omgevingswet en 
omgevingstafels:

2. Wat gaat er 
veranderen in het 
participatieproces?



Juridische grondslag van Waterwet naar Omgevingswet

Waterwet 

Vrijstelling Beheer en 
onderhoud 
waterstaatswerken 
(keur) 

Meldplicht/algemene 
regel handelingen 
watersysteem door 
anderen

Projectplan Waterwet 
voor aanleg/wijziging 
waterstaatwerken door 
waterschap

Vergunning 
handelingen 
watersysteem door 
anderen 

Vrijstelling Beheer dat 
de legger niet wijzigt 
(verordening) 

Meldplicht/algemene 
regel wateractiviteit 
door anderen én 
waterschap

Omgevingsvergunning 
wateractiviteit (derden 
én eigen dienst) 

Projectbesluit water én 
afweging andere 
belangen 

Omgevingswet  



Juridische grondslag en Omgevingswet

Initiatieffase definitiefase Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase Nazorgfase

Wettelijk vooroverleg bij plannen
3.1.1 Bro en Art. 79 Ww

- De Omgevingswet schrijft niet voor hóe participatie moet plaatsvinden. De wet geeft ruimte aan 
initiatiefnemers en het bevoegd gezag om eigen keuzes te maken.
- Bij het vaststellen van (instrumenten) moet aangegeven worden hoe (betrokken partijen) bij de voorbereiding 
zijn betrokken en wat daarvan de resultaten zijn.
- Bij het vaststellen van (instrumenten) moet aangegeven worden in hoeverre aan de beleidsregels over het 
betrekken van (betrokken partijen)

Instrumenten: omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, waterschapsverordening en omgevingsverordening
Betrokken partijen: burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen is voldaan.

Meekoppelen en afstemmen bij 
plannen 2.2.1 Ow



De case

1. De IJsseldelta

2. Vooral met 2100 in het 
vooruitzicht, droogte als 
opgave.

3. Welke rol heeft de 
watersector in deze 
opgave?



Stakeholders

1. De stakeholders in de waterwereld

• Waterschappen
• (drink) waterbedrijven
• Kennisinstellingen
• Netbeheerders
• Nutspartijen
• Land- en tuinbouworganisaties
• Bedrijven



Welke rol neemt de watersector in?

1. Welke rol neemt de watersector in? Bespreken met de deelnemers? Faciliterend of kaderstellend
2. Nu en straks (Wat is ervoor nodig om het waterstelsel in 2100 te waarborgen.)

Huidige rol 

Welke rol zou het 
moeten hebben 

Kaderstellend Faciliterend



Interactie volgens veel gemeenten

• Wat is de huidige situatie?
• Hoe zou die moeten zijn?
• Wat is er nodig om deze verandering te bereiken?



Uitkomst enquête



Terugkoppeling en afsluiting

1. Welke data hebben we vandaag 
opgehaald?

2. Welke nieuwe inzichten heb je 
hierdoor gekregen?



Volg de resultaten op Parolo.nl

Buro L in O
www.buro-lino.nl
T: +31 651 001 447
E: dennis@buro-lino.nl

Parolo
www.parolo.nl 
T: +31 616 448 119
E: praatje@parolo.nl

Plannummer: 31070


