COMMISSIEDEBAT RUIMTELIJKE ORDENING 14 SEPTEMBER 2022

Op 14 september staat een Commissiedebat
Ruimtelijke Ordening gepland. De waterschappen vragen aandacht voor een aantal onderwerpen.
Water centraal
Nederland heeft veel opgaven: klimaat, water,
stikstof, woningbouw, natuur en biodiversiteit. Al
deze opgaven vragen ruimte en de druk op de
ruimte is daarom hoog. Het rijk voert regie op de
ruimte via aparte nationale programma’s, zoals
het Nationaal Programma Landelijk Gebied
(NPLG), woningbouw en de Regionale Energiestrategie (RES). Deze worden verbonden door het
programma NOVEX.
In oktober ‘22 legt het rijk bij iedere provincie een
‘startpakket’ neer met daarin de kaders en randvoorwaarden vanuit het rijk. De provincies gaan
hiermee aan de slag en maken een plan (provinciale arrangementen).
Wat vinden waterschappen belangrijk in die plannen:
• Water en bodem moeten sturend zijn bij
ruimtelijke ordening én inrichting

Dat geldt voor zowel de locatiekeuze van woningbouw als de inrichting van de woonwijk.
Het is belangrijk dat het ‘startpakket’ duidelijke
kaders en randvoorwaarden stelt voor water en
bodem sturend, zodat de plannen waar de provincies mee aan de slag gaan toekomstbestendig
zijn. Dat betekent dat er in die plannen voldoende ruimte moet zijn voor water: klimaatadaptatie, ruimte voor waterveiligheid en ruimte
om wateroverlast en droogte te voorkomen.
Het is belangrijk (ver) vooruit te kijken en de
lange termijn verwachtingen en -ontwikkelingen
mee te nemen bij de inrichting van de ruimte in
de grote verbouwing van Nederland.
• Aandacht voor waterkwaliteit
Om de doelen van de Kaderrichtlijn Water voor
2027 te halen moeten de plannen in het landelijk
gebied bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit.
Er moet niet alleen aandacht zijn voor de beekdalen. En het vraagt inspanning van meer partijen dan alleen de waterschappen.
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Het (addendum) 7e Nitraatactieprogramma moet
opgenomen worden in de landelijke kaders, en
geldt voor álle wateren in landbouwgebieden. Dit
betekent dat het NPLG ervoor moet zorgen dat in
al het oppervlaktewater van landbouwgebieden
de waterkwaliteitsdoelen worden gehaald en niet
alleen in de KRW-waterlichamen.
• Vroege betrokkenheid waterschappen
Om te zorgen dat het water- en bodemsysteem
een sturende werking heeft, plannen toekomstbestendig zijn en de doelen m.b.t. waterkwaliteit
gehaald worden, moeten waterschappen vanaf
het begin betrokken worden bij de plannen van
de provincies.
• Perspectief bieden aan de landbouw
Het is voor de waterschappen erg belangrijk dat
de landbouwsector, als belangrijke partner in het
gebied, perspectief krijgt en kan bijdragen aan de
transitie van het landelijk gebied. De waterschappen vinden dan ook dat de focus van de gebiedsgerichte aanpak moet liggen op het samen tot
stand brengen van de nodige maatregelen om de
natuur te verbeteren, de waterbeschikbaarheid
te vergroten en de waterkwaliteitsdoelen te halen.
Voor de transitie van het landelijk gebied is actief
grondbeleid van de rijksoverheid nodig. Een
grondbank is cruciaal voor de landbouw: deze
geeft vrijkomende grond uit voor het extensiveren, omvormen en verplaatsen van bedrijven van
boeren die graag door willen en voor natuur.
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