
OMGEVINGSWET & WATERSCHAPPEN

Werken in de geest 
van de Omgevingswet
Wat voor dilemma’s levert dat op bij waterschappen?



De invoering van de Omgevingswet vraagt om (cultuur) veranderingen. Deze verschuivingen in cultuur leiden tot dilemma’s die 

risico’s en zorgen met zich mee brengen. Voor dilemma’s zijn strategieën nodig om goed met de verandering om te gaan. De 

kernverantwoordelijkheden van waterschappen moeten in de toekomst bijvoorbeeld geborgd blijven. In de geest van de 

Omgevingswet is dit effectiever als het op een meer open, algemene en vraaggestuurde manier gebeurd.
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Vroegtijdige afstemming maakt een meer open houding mogelijk

Sterkere interne samenwerking nodig tussen afdelingen binnen 
waterschappen

Vergunningverlening naar een strategischer niveau

Planvorming nog meer verbindend en naar buiten tredend

Afstemming aan de voorkant inclusief vergunning toezicht & 
handhaving 

Advies

dan

INTERVENTIEDILEMMA

Waterschap

Cultuur: 
Gedrag
Mindset
Arena

Ruimte Tijd GeslotenOpen

‘Water 
is niet bij elk project het 

belangrijkste, dat moeten 
we dan ook 

loslaten’

‘Het is dus zaak om 
intern voor goede afstem-
ming te zorgen en invloed 

te hebben op wat er in 
omgevingsvisies en 

plannen komt’ 

 ‘Onze doelen 
bij partners bekijken en dan kijken 

wat er verder nog speelt in de 
regio, dat bij elkaar vegen en dan 

samen een plan 
bouwen’

.
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Algemenere regels         meer loslaten          grotere risico’s 

Invloed op omgevingsvisies en-plannen belangrijk (door 
plan/beleidsvorming en vergunningverlening) 

Andere rol en competenties vergunningverleners: meedenken, 
integraal, abstracter & faciliterend. Ondersteuning vanuit beleid en 
bestuur belangrijker

Weging van het waterbelang – vormvrij

Toezicht en handhaving wordt complexer en vraagt om meer 
capaciteit

REGULATIEDILEMMA

Waterschap

Cultuur: 
Gedrag
Mindset
Arena

Procedurele normen SpecifiekAlgemeen

'Ik heb wel eens 
van een waterschap 

gehoord dat er bij 90% 
van de vergunningen 

0 risico is’

’Als je risico’s 
wilt indammen zul je toch bij 

handhaving moeten 
investeren’

‘Die regelgeving 
is er niet voor niets, hé? Hoe 

komen we samen tot de beste 
oplossing: Dat zal niet 

meevallen.‘

.
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De Omgevingswet vraagt om een verschuiving naar meer vraaggestuurd 

Flexibiliteit in uitvoeringsplannen nodig

Meer participatie, maar wat is de juiste participatie? 

Angst dat de uitvoeringskracht verminderd

Er ontstaan nieuwe strategieën voor lokale invloed op omgeving

Risico op minder toekomstgerichte plannen

INVESTEERDILEMMA

Waterschap

Cultuur: 
Gedrag
Mindset
Arena

AanbodgestuurdVraaggestuurd

Gemeenten en 
bewoners willen het liefst van-

daag het probleem opgelost 
hebben, maar hoe werkt het op 

de lange termijn?’

‘Het wordt moeilijker 
voor waterschappen om 

flexibeler 
uitvoeringsprogramma's in 

te zetten’

3.

Risico inkomen
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Xander Tekelenburg

xander.tekelenburg@tauw.com

06 53 79 42 20

 

CONTACT

Martine Brinkhuis

martine.brinkhuis@tauw.com

06 15 60 93 10

Mark Zandvoort

mark.zandvoort@tauw.com

06 11 46 38 22

www.tauw.nl/omgevingswet

Lees het volledige rapport: ‘Dilemma’s in cultuurverandering’ op:

OMGEVINGSWET




