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1 Introductie 

De komende jaren gaat er door nieuwe wetgeving veel veranderen in hoe wij in Nederland onze 
fysieke leefomgeving benutten en beschermen. De Omgevingswet (Ow) wordt ingevoerd: één 
overkoepelende wet, die de kwaliteit, de ontwikkeling en het beheer van de fysieke leefomgeving 
moet verbeteren en waarborgen. De wetgever wil de relatie tussen beleid, besluitvorming en 
regelgeving versterken door het integreren van 26 afzonderlijke wetten, het aantal algemene 
maatregelen van bestuur (AMvB) terug te brengen van 120 naar 4 en het fors terugdringen van 
het aantal regels. Verder zal de Ow de (lokale) bestuurlijke afwegingsruimte vergroten. De Ow 
moet leiden tot transparantere, eenvoudigere en snellere besluitvorming waarin participatie van 
belanghebbenden een belangrijke rol speelt. Integraliteit tussen functies zoals natuur, landbouw, 
energie, wonen, recreatie en economie moet door de Ow worden bevorderd (Schultz van 
Haegen, 2011) 
Dat het invoeren van de Ow grote gevolgen gaat hebben voor alle betrokken actoren is duidelijk. 
Het aantal regels wordt verminderd en de rol van samenwerking tussen actoren zoals provincie, 
gemeenten, waterschappen, private partijen en burgers wordt nog belangrijker dan die al is. Op 
dit moment zoeken alle betrokken actoren naar hoe ze invulling kunnen geven aan de Ow en wat 
voor gevolgen de Ow zal hebben voor hun beleid, taken en verantwoordelijkheden.  
Volgens Minister Schultz van Haegen is voor het halen van de beoogde doelen vooral een 
cultuurverandering bij de betrokken overheden, initiatiefnemers, burgers en andere actoren nodig. 
Zo moeten overheden elkaar en stakeholders meer gaan zien als ‘partners’. Stakeholders moeten 
in een veel eerder stadium met elkaar om tafel om gezamenlijk tot integrale plannen te komen. 
Hiermee moeten problemen in het verdere verloop van projecten verminderen. 
Cultuurverandering is essentieel om participatie en integraal denken naar een hoger niveau te 
tillen (Bouma et al. 2016).  
Eén van de actoren die niet is weg te denken in de inrichting van de fysieke leefomgeving zijn de 
waterschappen. Water is een essentieel element in onze omgeving. De Omgevingswet nodigt 
waterschappen uit om de rol van volwaardige omgevingspartner te pakken en een stevigere 
positie in te nemen in de regionale netwerken met water als verbindende en bepalende factor. 
Kortom waterschappen krijgen veel te maken met de omgevingswet en zijn zich nu aan het 
voorbereiden op de (cultuur)veranderingen.  
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2 Onderzoeksdoel 

Borging van het waterbelang vraagt meer samenwerking, vroegtijdiger beleidsafstemming, een 
pro-actievere opstelling en bovenal een scherpe visie op de waterbeheertaken om deze rollen 
goed te kunnen vervullen.  
Om een organisatie goed te kunnen voorbereiden op de invoering van vernieuwende wetgeving 
en de daarbij horende cultuurverandering, is inzicht nodig op het gebied van de (mogelijke) 
gevolgen en wat deze veranderingen concreet betekenen. Veel beschrijvingen van de impact van 
de omgevingswet en van de ‘tussenstand’ waar we nu staan blijven abstract. Op dit moment is 
het nog onduidelijk wat de gevolgen van de invoering van de Ow zijn en hoe de 
cultuurverandering er in de praktijk uit gaat zien. De vraag naar kennis over deze 
cultuurverandering, haar gevolgen en wat er concreet moet worden ondernomen speelt daarom 
bij verschillende overheden, waaronder de waterschappen. Na enkele verkennende gesprekken 
bleek dat er bij waterschappen behoefte is aan het meer concreet maken van wat hen op het 
gebied van gedrags- en cultuurverandering te doen staat om zich voor te bereiden op de 
invoering van de Omgevingswet. 
Daarom wordt er in dit onderzoek gefocust op de (benodigde) cultuurverandering bij 
waterschappen in algemene zin én gericht op enkele specifieke taken zoals vergunningverlening: 
Hoe kan deze cultuurverandering worden bereikt en wat zijn de gevolgen voor waterschappen?  
Het doel van dit onderzoek is om de kansen en knelpunten bij de implementatie van de Ow voor 
waterschappen in kaart te brengen en om te analyseren hoe waterschappen bezig zijn met de 
voorbereiding op de Ow. Dit geheel wordt bezien vanuit de cultuurverandering die noodzakelijk is 
voor een goede implementatie van de wet. Dit rapport beoogd handvatten te bieden aan de 
mensen die betrokken zijn bij de implementatie van de Ow bij waterschappen of aan mensen van 
andere overheden die meer gevoel willen krijgen voor de dilemma’s van de waterschappen. 
 

3 Leeswijzer 

Dit rapport is ingedeeld op de volgens wijze: Ten eerste wordt kort de methodiek (hoofdstuk 4) 
besproken welke voor dit onderzoek is gehanteerd. Vervolgens is er in hoofdstuk 5 de theorie 
beschreven die is gebruikt voor de analyse van de interviews. Daarbij is onder andere het begrip 
cultuur geoperationaliseerd. Na het hoofdstuk over theorie zijn de resultaten in de hoofdstukken 
6, 7 en 8 beschreven. De resultaten zijn opgedeeld aan de hand van het gebruikte concept: policy 
action dilemma’s. Daaropvolgend is de conclusie in hoofdstuk 9 gepresenteerd. Hoofdstuk 10 
bestaat uit de discussie van dit onderzoek, aanbevelingen voor waterschappen en suggesties 
voor vervolgonderzoek. Ten slotte is het nawoord van de schrijver van dit rapport te lezen in 
hoofdstuk 11.  
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4 Methodiek 

Om inzicht te krijgen in de (culturele) gevolgen van de implementatie op de Ow voor 
waterschappen en om de onderzoeksdoelen te behalen zijn er in totaal 19 interviews afgenomen 
bij zes waterschappen (Waterschap- Noorderzijlvest, Aa en Maas, Zuiderzeeland, De Dommel, 
Hoogheemraadschap Delfland en Wetterskip Fryslân) de Unie van Waterschappen en Platform 
31. Om een zo breed mogelijk beeld te vormen zijn onder andere mensen van de volgende 
afdelingen geïnterviewd: vergunningverlening, planvorming, HR, toezicht en handhaving, 
juridische zaken en projectleiders Ow. De data van deze interviews komt anoniem terug in dit 
rapport ten behoeve van de privacy van de geïnterviewden en omdat het doel van dit onderzoek 
geen vergelijking tussen waterschappen is. In annex 1 is wel een overzicht te vinden wat voor rol 
de geïnterviewden had om zo de citaten een juiste plaats te geven en een indruk te krijgen wat 
voor rollen bepaalde percepties hebben. Alhoewel er voor de interviews een vragenlijst is 
gemaakt hadden de interviews een semigestructureerd karakter wat de ruimte bood om af te 
wijken van de vragenlijst en om beter in te spelen op de gegeven antwoorden. De interviews 
duurden gemiddeld één uur. De meeste interviews zijn individueel afgenomen maar in sommige 
gevallen namen twee waterschappers mee aan één interview. In het uitwerken van deze 
interviews is vervolgens wel onderscheid gemaakt in wat de verschillende personen noemden. 
Het merendeel van de interviews is opgenomen met een voice recorder welke later zijn uitgetypt. 
Dit gaf de onderzoeker de mogelijkheid om bij de analyse specifieker op zoek te gaan naar 
indicatoren die wijzen op cultuurverandering. Een ander voordeel is dat de uitgewerkte interviews 
geschikt zijn voor citaten om zo de resultaten te kunnen verduidelijken en te ondersteunen. Deze 
interviews zijn de belangrijkste bron voor dit rapport. In de interviews komen ook veel persoonlijke 
meningen naar boven en zijn er voorspellingen gedaan wat voor gevolgen de invoering van de 
Ow en cultuurverandering voor gevolgen kunnen hebben.  
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5 Theorie 

In dit hoofdstuk is de theorie beschreven op basis waarvan de interviews zijn geanalyseerd. Ten 
eerste is het begrip ‘cultuur’ in de context van ‘organisatiecultuur’ beschreven. Vervolgens is het 
policy action dilemma concept gepresenteerd wat zowel als basis dient in de analyse van de 
interviews als de structuur van dit rapport.  
Het eerste punt dat aandacht verdient is de complexiteit van het begrip ‘cultuur’. Ondanks dat dit 
iets is waar iedereen dagelijks mee in aanraking komt is het moeilijk te operationaliseren. Cultuur 
wordt dan ook vaak gebruikt zonder dat de specifieke betekenis expliciet wordt gemaakt. Het is 
moeilijk te beschrijven wat er precies wel en niet onder dit begrip valt. Cook en Yanow (2011) 
zeggen over cultuur dat het ‘tacit knowledge’: ontastbare kennis is. Smircich (1983) definieert 
organisatiecultuur als:  

‘Social or normative glue that holds an organization together, it expresses 
the values of social ideas and the beliefs that an organization [that] members 

come to share’ 

In dit rapport gebruik ik deze definitie om de cultuurverandering door de Ow te analyseren en 
duiden 
Cultuur is dus niet iets wat direct aan het oppervlakte zichtbaar is. Om het te bestuderen is er dus 
een perspectief nodig waarmee het begrip geoperationaliseerd kan worden. Hierdoor zijn er een 
eerste-en een tweede orde perspectief nodig om cultuur te kunnen belichten. Het eerste 
perspectief bestudeert de manier waarop men naar de werkelijkheid als zodanig kijkt. In het geval 
van dit onderzoek zijn dat de antwoorden van de interviews. Dit gaat dus over uitspraken die 
gedaan kunnen worden over de fysieke inrichting van een stad of watersysteem, en over de 
beleidsmatige inrichting door middel van regels, plannen en strategieën. Het tweede perspectief 
staat een stap hiervan af, en is dus een ‘tweede orde’ perspectief. Dit gaat over de onderdelen 
die samen cultuur kunnen vormen en die geobserveerd kunnen worden in uitspraken binnen het 
eerste perspectief. Deze twee perspectieven vormen de twee tussenstappen om de data te 
analyseren. De observaties uit de interviews zijn op deze manier te analyseren aan de hand van 
het concept ‘cultuur’.  
Voor het eerste orde perspectief is gebruik gemaakt van de drie dilemma’s uit het policy action 
concept (Savini et al. 2015). Deze drie dilemma’s zijn interventie, regulering en investering. 
Binnen elk van deze dilemma’s bestaat een paradox tussen twee extreme keuzes (zie fig. 1). De 
positie die het waterschap inneemt op deze drie dilemma’s hangt af van de cultuur die bestaat uit 
gedrag, mindset en arena. Een verschuiving van het waterschap naar links of naar rechts vraagt 
daarom om een cultuurverandering. In dit onderzoek worden verschuivingen door de invoering 
van de Ow in deze dilemma’s geanalyseerd met de bijbehorende gewenste of vereiste 
cultuurverandering.  
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Figuur 1 Policy action dilemma’s  
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Het interventiedilemma, bestaat uit de keuze in hoeverre een interventie open of gesloten moet 
zijn in relatie tot ruimte en tijd. Zo’n dilemma komt bijvoorbeeld voor wanneer in een project 
gericht op het verhogen van de waterveiligheid een keuze noodzakelijk is tussen de behoefte om 
dit zo doeltreffend mogelijk te doen binnen een bepaald gebied en binnen bepaalde tijd en de 
wens om waterveiligheid integraal in te passen binnen de gehele fysieke leefomgeving waarbij de 
relevante actoren goed zijn betrokken (Savini et al. 2015). Waterveiligheid kan gecontroleerd 
worden door hoge en sterke dijken aan te leggen, bekostigd uit publieke middelen en via strikte 
wetgeving, of helemaal open gelaten en als verantwoordelijkheid van burgers zelf gezien worden. 
Deze extremen komen tot uitdrukking in de wensen van actoren en laten een dilemma zien in de 
omgang met ruimte en tijd. Er moet dan worden gekozen wat de gewenste positie is op de 
horizontale schaal in fig. 1. Helemaal open, gesloten, of ergens in het midden?  
Het regulatiedilemma heeft betrekking op hoe overheden aspecten vastleggen in wet- en 
regelgeving. Het is een spanningsveld tussen het mogelijk maken van zelfregulatie, ruimte voor 
(lokale) initiatieven en (juridische) zekerheid. In hoeverre leg je dingen vast in regels, bijvoorbeeld 
bufferzones om industriegebieden en waar laat je regels vrijer en creëer je meer ruimte voor 
creatieve en innoverende ideeën (met de nodige risico’s)? in fig. 1 is te zien dat je op de 
horizontale as kan schuiven tussen generiek en specifiek. Bij generiek wordt bedoeld dat regels 
een kader bieden waarbinnen er relatief veel speelruimte is voor initiatiefnemers. De andere kant 
van deze as ‘specifiek’ houdt in dat er weinig speelruimte is doordat er veel specifieke regels zijn 
opgesteld (dit gaat dus niet om een specifieke locatie). Bij de Ow kan specifiek inhouden dat 
overheden alsnog veel restricties opleggen in de verordeningen, wetten en plannen.  
Het laatste dilemma in het eerste perspectief is het investeerdilemma. Bij dit dilemma staat er 
links op de horizontale as, aanbodgestuurd en rechts vraaggestuurd. Met aanbodgestuurd wordt 
de ontwikkeling vooral gezien als investering op basis van voorspellingen. Investeringen zijn op 
deze voorspellingen gebaseerd. De ‘terug verdien tijd’ ligt veelal in de midden en langer-termijn 
en het gaat dan vaak over grootschalige projecten (Savini et al. 2015). Aan de andere kant, de 
vraaggestuurd wordt ingespeeld op de bestaande vraag van de actoren. Hier is meer ruimte voor 
flexibiliteit en is reactiever in individuele wensen. ‘aanbodgestuurd is meer risico luwend terwijl 
vraaggestuurd risico’s minder meeneemt en ruimte biedt voor non-materiele componenten (in de 
zin dat het minder investeringsgericht is). Het gevaar bij vraaggestuurd is hierbij wel dat 
ontwikkelingen op regionale of nationale schaal minder aan bod komen. Problemen in dit 
dilemma zijn enerzijds, de risicoreductie en de focus op het terugverdienen van de investering 
(material terms). En anderzijds, meer over laten aan de lokale vraag en initiatief waardoor 
gedetailleerde langer termijn plannen minder strak mogelijk zijn.  
Bij het tweede perspectief is dieper ingegaan op de cultuur die achter de keuzes op de drie 
dilemma’s. Hierbij is het cultuurlandschap van Straathof (2009) gebruikt. Dit cultuurlandschap 
maakt modelmatig onderscheidt tussen gedrag van actoren, de arena waarin actoren met elkaar 
in interactie zijn en de mindset van actoren. Het gedrag is aan de oppervlakte door spreken en 
handelen van mensen zichtbaar, dit wordt bewust of onbewust beïnvloed door de arena (gevormd 
door een omgeving en actoren) waarin gesproken of gehandeld wordt. Het gedrag houdt verband 
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met de rollen die actoren zichzelf aanmeten en hoe zij daar naar handelen. De arena bestaat uit 
de interacties tussen verschillende actoren zoals organisaties, afdelingen en individuen, en de 
plek waar deze interacties plaatsvinden. De arena heeft zowel intern in waterschappen als extern 
betekenis voor de rollen en het handelen van actoren. Hieronder ligt de mindset of de set aan 
overtuigingen en waarden die actoren hebben. De mindset drukt uit dat actoren een houding, 
normen en waarden hebben, bewust of onbewust, ten aanzien van hun rol, gedrag en positie 
binnen arena’s. De mindset kan procesmatig geduid worden, dat is de mindset ten opzichte van 
de rol van een actor, bijvoorbeeld een vergunningverlener. De mindset kan ook inhoudelijk geduid 
worden, in dit geval dus de mindset ten aanzien van de drie genoemde dilemma’s hierboven. 
Mindset is eigenlijk de diepste laag van cultuur, de houding, mening en normen en waarden van 
een individu.  
In deze case studie zijn de zes waterschappen meegenomen waar interviews zijn gedaan. Deze 
waterschappen zijn geselecteerd omdat ze geografisch verspreid liggen over Nederland. Er is 
gekozen om een select aantal waterschappen te doen zodat er wél de ruimte was om per 
waterschap twee a drie interviews te doen met mensen die op verschillende wijze in aanraking 
komen met de Ow. Daarnaast zijn Platform 31 en de Unie van Waterschappen geraadpleegd 
omdat deze een bredere kijk hebben op de ontwikkelingen van de Omgevingswet en hoe dit 
speelt bij gemeenten, provincies en waterschappen.  
 De data van deze gesprekken en interviews zijn geanalyseerd door deze ten eerste te verdelen 
in de drie dilemma’s. Vervolgens is geanalyseerd wat voor aspecten er naar boven kwamen op 
het gebied van gedrag, arena en mindset. Dit is als basis gebruikt om inzicht te krijgen in de 
cultuurverandering bij waterschappen. Hierbij is er ook gekeken naar wat hier van toepassing is 
voor de waterschappen in brede zin maar ook specifiek per afdeling en op individueel niveau. 
Kortom, Er is op de drie dilemma’s geanalyseerd wat er bij waterschappen speelt omtrent de Ow. 
Waar relevant, is onderscheid gemaakt tussen het organisatieniveau (waterschap), afdeling 
niveau (binnen het waterschap) en op individueel niveau (werknemer binnen een afdeling).  
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6 Interventiedilemma 

 
 

Figuur 2 Schematisch weergave van het interventiedilemma 

6.1 Organisatieniveau 
De implementatie van de Ow geeft een boost aan de verschuiving die al decennia lang gaande is, 
van een gesloten stijl van interveniëren (zonder externe afstemming) zoals dit in de jaren 60 
plaatsvond naar een open stijl waarbij inspraak van de burger en andere actoren op beleid en 
uitvoering belangrijk is (Daemen & Thomassen 1993). Dit is dus verschuiving naar links op de 
horizontale as van fig. 2. Deze open stijl kenmerkt zich door meer burgerparticipatie en een 
prominentere plaats voor ketensamenwerking in de wetgeving. Een vergunningverlener bij een 
waterschap gaf bijvoorbeeld aan dat:  

‘We niet zozeer moeten kijken wat wij voor ónze doelen nu belangrijk vinden 
maar dat je moet kijken: dit zijn onze doelen [en] bij partners moet kijken in 
de regio wat er verder nog speelt, dat bij elkaar vegen en samen een plan 

bouwen’ (interview 6) 

Deze verschuiving richting een open houding is niet eenvoudig. Het creëert complexe keuzes 
waarbij de gevolgen soms onzeker zijn. Uit de interviews blijkt dat er een spanningsveld bestaat 
tussen enerzijds de roep van de maatschappij en de komst van de Ow om een meer open positie 
in te nemen en anderzijds een gesloten houding waarmee risico’s vermeden kunnen worden en 
zekerheid geboden wordt. Het volgende citaat geeft aan dat er de houding op dit moment nog 
niet helemaal ‘open’ is: 

‘Wij zijn nu heel erg ingericht op wantrouwen. ‘we vertrouwen het niet en 
gaan dus controleren’ (interview 15). 
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Waterschappen willen graag aanhaken bij de ontwikkeling van meer ketensamenwerking en 
burgerparticipatie om zo meer naar links te verschuiven. Het algemene beeld bij waterschappen 
is dat je op die manier beter ten dienste van de burger staat. Zo illustreert ook dit volgende citaat: 

‘De ‘klant’ komt meer centraal waardoor het voor de klant gemakkelijker 
moet worden[…]’ (interview 13) 

 
Het verweven van water in de ruimtelijke ordening en het integraal inpassen van water in de 
omgeving wordt door waterschappen gezien als grote kans. Een sterk punt van de Ow is de 
vroegtijdige afstemming in beleid en plannen die hoort bij een meer verweven visie op water en 
ruimtelijk ordening is een goede ontwikkeling die problemen in latere stadia van projecten kan 
voorkomen. 
 
6.2 Cultuurveranderingen binnen afdelingen 
 
Elke afdeling komt op een andere manier met de Ow in aanraking. Dit onderzoek maakt 
onderscheid tussen beleid/planvorming, vergunningverlening, toezicht & handhaving en advies 
(bv. hydrologen). Het opstellen van de provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies hoort bij het 
interventiedilemma omdat dit instrument het beleid bevat omtrent de fysieke leefomgeving. In de 
huidige situatie heeft de afdeling beleid/planvorming het meeste contact en invloed op (integraal) 
beleid door middel van bijvoorbeeld de huidige watertoets. De andere afdelingen zoals 
vergunningverlening spelen hier veelal geen of een kleine rol in.  
Door de komst van de Ow en de verplichting voor provincies en gemeenten om omgevingsvisies 
en omgevingsplannen te formuleren, is het van belang dat dit beleid niet alleen wordt 
geformuleerd door beleidsmakers. Dit kan gevolgen hebben voor de andere afdelingen omdat 
beleid invloed heeft op wat er vergunbaar (zou) moeten worden en op toezicht en handhaving.  
De interne samenwerking en afstemming tussen verschillende afdelingen wordt door de komst 
van de omgevingswet een stuk belangrijker. Een geïnterviewde beargumenteerd het toenemende 
belang van interne lijntjes als volgt:  

‘Als je echt aan de voorkant besluiten maakt moet het niet zo zijn dat er later 
bij de vergunningaanvraag vervolgens heel moeilijk wordt gedaan. Dit 
moeten we wel bewerkstelligen intern. Lijntjes intern zijn daarom erg 

belangrijk’ (interview 2).  
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Twee andere geïnterviewden zien ook de rollen die nu intern gehanteerd worden verschuiven, zij 
zeiden:  

‘Het lijkt mij handig dat die planvormer een wat hoger abstractieniveau krijgt 
meer naar de voorkant. En dat de vergunningverlener ook wat opschuift’ 

(interview 3). 

 Dit ‘opschuiven’ van de rollen door de Ow is niet iets dat lukraak moet 
gebeuren, omdat het voor een adequate procesvoering bepalend kan zijn 

wie wanneer vanuit haar of zijn rol aanschuift. De relatie tussen planvormers 
en vergunningverleners illustreert dit ook: ‘Als iemand een initiatief heeft, dan 
begint dat bij de afdeling planvorming. En planvormers zitten nu al het liefst 

zo snel mogelijk aan tafel, voorheen was dat de gemeente maar 
tegenwoordig ook bij burgers. De kunst is dan om op het juiste moment 

ervoor te zorgen dat ook de afdeling vergunningen daarbij aanschuift. Dat 
kan letterlijk bij zo’n overleg zijn om mee te denken zodat er in een later 

stadium geen problemen ontstaan bij de vergunningen die nodig zijn’ 
(interview 6). 

 
Deze vroegtijdige betrokkenheid is nodig omdat het voor de waterbeheerder anders moeilijk 
wordt om meer naar een open houding te verschuiven op de as van fig. 2. Het algemene beeld 
dat uit de interviews naar voren komt is dat de mindset van de waterbeheerder al aan het 
verschuiven is en dat de arena waarin waterschappen acteren die mogelijkheid ook steeds meer 
biedt. Het gedrag loopt hierin enigszins achter. Waterschappen zoeken nog sterk naar hoe ook 
het gedrag van bijvoorbeeld de vergunningverlener een meer open karakter kan krijgen. Het is 
wel belangrijk om te beseffen dat een verschuiving in ‘gedrag’ ook word gehinderd door de 
huidige wetgeving, en dat de Ow nog niet is ingevoerd. Gemeenten hebben vaak nog geen 
omgevingsvisie of omgevingsplan waardoor de mogelijkheden tot meer open gedrag, en 
vergunningen die aansluiten op de algemenere regels van het omgevingsplan beperkt mogelijk 
zijn. Dit is een slag die waterschappen de komende tijd kunnen slaan als de stelselherziening, 
waarvan de Ow onderdeel is verder vorm krijgt. Waterschappen geven aan dat de diverse rollen 
gaan veranderen en dat dit om andere competenties vraagt. Meer klantgericht, communicatief, 
adviserend, faciliterend, integraler en verbindend.  
 
Als we het interventiedilemma verder analyseren is te zien dat werknemers die betrokken zijn op 
tactisch en strategisch niveau hun verbindende rol moeten versterken. Planvormers en 
beleidsmakers (terminologie verschilt tussen waterschappen) hebben een hoofdrol in contact met 
externe actoren en moeten met de komst van de Ow dit intern afstemmen met andere afdelingen. 
Vooral het contact met de gemeente is belangrijk. Geïnterviewden geven aan dat ‘de planvormer’ 
nog meer dan voorheen een netwerk nodig heeft van contacten met ambtenaren binnen 
gemeenten. Niet alleen formeel maar ook door informeel contact. Het is belangrijk om: elkaar te 
‘kennen’ en elkaar ‘weten te vinden’. Een geïnterviewde waterschapper beschreef dit op de 
volgende manier:  
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‘[…]Maar die (planvormer) moet nu omschakelen, die moet meer naar buiten 
toe, meer naar gemeenten toe, meer contacten leggen[…]’ (interview 3). 

Naast planvorming verandert de rol van specialisten (bijvoorbeeld in waterveiligheid, of 
grondwater) ook. Door de algemenere regels en het integraal inpassen van water in de omgeving 
groeit ook voor de specialist het belang van interne samenwerking. Zo zal er onderling 
afgesproken moeten worden hoe je met een meer open houding en algemene regels tóch kunt 
zorgen dat de kerntaken en verantwoordelijkheden van het waterschap zijn geborgd. Deze 
openhouding is voor de typische specialist wel moeilijk omdat deze geneigd is om voor de 
technisch beste oplossing te gaan. Terwijl deze soms door de invloed van andere actoren niet 
wordt ondersteund. Dit vraagt om een verandering in mindset. Dat deze cultuurverandering nodig 
is, komt al naar voren bij de huidige pilotprojecten met betrekking tot de Ow bij waterschappen. 
Zo zegt een geïnterviewde dat hij bij een pilot het volgende merkte:  

’Je ziet ook dat er een spanningsveld is tussen specialisten en generalisten’ 
(interview 18). 

Ook op het operationele niveau verandert het werkveld. De rol van handhaving en toezicht 
verandert bijvoorbeeld Door de vermindering van het aantal regels en het veralgemeniseren van 
regels, is controle voor de handhaver of toezichthouder complexer. Meer op bewustwording en 
preventief aankaarten gericht. Er wordt met de Ow meer uitgegaan van ‘vertrouwen’ ten opzichte 
van de burger of initiatiefnemer. Het is daarom van belang dat ook handhavers en 
toezichthouders meer invloed krijgen in het beleid (planvorming) en vergunningverlening. Dit 
stimuleert de verschuiving richting een open houding in dit dilemma. Een geïnterviewde 
beschreef dit als volgt:   

‘Het is dus zaak om intern voor goede afstemming te zorgen en voor 
bijvoorbeeld vergunningverleners en handhavers is het belangrijk om ook 

invloed te hebben op wat er in omgevingsvisies en plannen komt. Dit terwijl 
bij de omgevingsvisies en plannen andere afdelingen betrokken zijn’ 

(interview 10). 

Uit de interviews blijkt dat de rol en positie van medewerkers verschuift binnen en tussen 
afdelingen. Op het interventiedilemma vraagt toenemende openheid dus blijkbaar om flexibiliteit 
van medewerkers in ander stadia in een proces, of om op een andere manier te acteren. Er is 
met name een belang voor meer afstemming én een verschuiving van meer operationele taken 
zoals vergunningverlening naar strategische taken zoals invloed op plannen en visies uitoefenen. 
Deze meer generieke effecten van een verschuiving in het interventiedilemma wordt bevestigd 
door meerdere beleidsmedewerkers. Eén van deze medewerkers zei hierover het volgende: 

‘Het is dan dus zaak om intern voor goede afstemming te zorgen en voor 
bijvoorbeeld vergunningverleners en handhavers is het belangrijk om ook 

invloed te hebben op wat er in omgevingsvisies en plannen komt. Dit terwijl 
bij de omgevingsvisies en plannen andere afdelingen betrokken zijn’ 

(Interview 10). 
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De uitkomsten van de pilot Oosterwold ondersteunen deze analyse. Deze concrete case is 
geheel ‘in de geest van de Ow’ uitgevoerd en geeft burgers tot in zeer hoge mate vrijheid in hoe 
zij de fysieke leefomgeving vormgeven. Dit kan worden gezien als een ‘extreem’ voorbeeld en het 
ligt ook zeker niet in de lijn der verwachting dat de omgeving in de toekomst overal zo zal worden 
vormgegeven. Deze pilot bood de betrokken gemeente en Waterschap Zuiderzeeland echter wel 
de kans om te leren van de concrete gevolgen van de Ow (zie tekstbox 1). 
 
 

 
 

‘Een paar jaar geleden hebben we onze afdeling vergunningen, toezicht en handhaving uitelkaar gehaald en 
vergunningverlening bij ons in de afdeling gekregen waardoor beleid, planvorming, advies en 
vergunningverlening in één afdeling zitten. Beleid is echt van de langer termijn, contact met het rijk etc. 
planvorming is echt gebiedsontwikkeling. Advies zijn echt specialisten bijvoorbeeld ecologen, dijkspecialisten 
etc.  
[‘De verbinding van die afdeling heeft al geholpen. Ik zie hier een verbetering in verbinding maar door zoiets als 
Oosterwold is dit wel erg versterkt en zijn we dichter bij elkaar gekomen. Onze hydrologen zagen eerst nooit 
een vergunning. Nu we vergunningen op een andere manier gingen opbouwen hebben de hydrologen daar 
input voor geleverd. En geholpen om te bedenken hoe die doelvoorschriften eruit moeten zien. ]...[ specialisten 
kijken hoe we dit uitvoerbaar kunnen houden en hoe we tegelijk onze zorgtaken kunnen uitvoeren]’ 
 

Tekstbox 1 Voorbeeld ‘in de geest van de Ow’ 
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7 Regulatiedilemma 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3 Schematisch weergave van het regulatiedilemma 
 
 
7.1 Organisatieniveau 
Het integreren van 26 wetten tot één wet en de drastische vermindering van het aantal AMvB’s 
moet leiden tot een verschuiving naar links op de as die is weergegeven in fig. 3. Concreet voor 
het waterschap houdt dit bijvoorbeeld in dat de huidige keur verandert in de 
waterschapsverordening. Bij deze strategie hoort ook een andere cultuur hoe er wordt 
aangekeken tegen het borgen van die kernverantwoordelijkheden. Er is een shift nodig van beleid 
en regels opstellen ter voorkoming van mogelijke risico’s naar richtlijnen die gemotiveerd worden 
door doelen. Hierdoor is het mogelijk om algemene regels op te stellen en is het voor de 
initiatiefnemer ook duidelijk waarom er bepaalde eisen zijn aan zijn of haar initiatief.  
Op dit abstracte niveau is de shift naar links op de schaal relatief gemakkelijk omdat deze nog 
niet wordt geconfronteerd met de weerbarstige praktijk. Omdat er geen bestuurders van 
waterschappen zijn geïnterviewd in dit onderzoek biedt dit rapport beperkt inzicht in de bereidheid 
(mindset en gedrag) van waterschappen om op organisatieniveau regels algemeen op te stellen 
en zo meer ruimte creëren voor andere actoren en initiatieven. Wat wel in de interviews naar 
boven komt is dat het van groot belang is dat het bestuur meegaat om ‘in de geest van de Ow’ te 
denken en om zo de afdelingen hier ook op bestuurlijk niveau in te ondersteunen. Op dit moment 
is het bij de werknemers van waterschappen nog niet altijd duidelijk in hoeverre het bestuur bezig 
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is met de voorbereidingen op de Ow en in hoeverre zij in het ‘denken van de geest van de Ow’ 
bestuurlijk worden ondersteund. Dit beïnvloedt de arena voor de werknemer en kan daardoor de 
cultuurverandering afremmen. Hier ligt ook een taak voor de projectleiders Ow om ervoor te 
zorgen dat het bestuur en de werknemers op het zelfde spoort zitten.  
Volgens geïnterviewde waterschappers is het ook niet wenselijk om alleen maar algemene regels 
op te stellen. Naast dat dit risico’s meebrengt door de vergrootte speelruimte hebben 
initiatiefnemers ook vaak behoefte aan duidelijkheid wat wél en niet kan. Dit vergroot de 
complexiteit van het dilemma nog meer omdat de shift naar links dus ook niet altijd gewenst is. 
Hoe vindt je hier de juiste balans? Hoe zorg je ervoor dat een initiatiefnemer geen ‘misbruik’ kan 
maken van de verminderde regeldruk? Deze zorg wordt door een geïnterviewde als volgt 
uitgelegd: 
 

‘Een burger die iets wil ziet burgerparticipatie als een vehicle om slim tussen 
de belangen door manoeuvrerend te komen waar hij zelf wil. Dat is een heel 

andere definitie van participatie of betrokkenheid. Je creëert als je niet 
oppast allemaal grijze gebieden als je niet zuiverder regelt’ (interview 1).  

 
Het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) zou dit moeten oplossen. Als dit DSO goed wordt 
uitgewerkt en goed gaat functioneren kan dit leiden tot een situatie waarbij er in de 
waterschapsverordeningen, provinciale en gemeentelijke visies en plannen algemene regels 
worden opgesteld. Het DSO biedt de mogelijkheid om per gebied wel specifieke regels op te 
stellen die zijn afgestemd op de omgeving. Deze moeten duidelijkheid bieden voor de 
initiatiefnemer. Dit DSO is een belangrijk onderdeel van de arena die ruimte biedt in de 
verschuiving naar links (meer algemeen) en zo ook de cultuurverandering op het gebied van 
mindset en gedrag. Het DSO wordt daarom vaak genoemd als belangrijk onderdeel en als kans 
om de doelen van de Ow te halen. Tegelijkertijd bestaan er zorgen over of dit DSO daadwerkelijk 
goed gaat functioneren gezien de enorme digitale uitdaging die dit met zich meebrengt en de 
reputatie van ICT-projecten bij de overheid.  
Daarnaast is er nog de wijziging van het watertoets proces naar ‘weging van het waterbelang’. Dit 
verplicht gemeenten nog steeds om het waterbelang mee te nemen maar dit is erg vormvrij en 
daardoor ook moeilijk te voorspellen hoe gemeenten dit gaan toepassen. Dit kan de complexiteit 
voor waterschappen aanzienlijk vergroten omdat er vaak veel verschillende gemeenten binnen 
het gebied van het waterschap vallen. Het is een algemene wens van de waterschappen dat er 
door de komst van de Ow en het vroegtijdig afstemmen een cultuurverandering bij gemeenten 
plaatsvindt waardoor waterschappen als een ‘reflex’ worden betrokken bij plannen van de 
gemeente. Als dit gebeurt kan het waterschap vanaf het begin meedenken in de plannen en 
ervoor zorgen dat water goed wordt meegenomen. Een watertoets of ‘weging van het water 
belang’ zou dan eigenlijk niet meer nodig zijn. Als de arena op deze manier vorm wordt gegeven 
is het mogelijk om algemenere regels op te stellen omdat je vervolgens per specifiek plan je input 
kunt leveren. Deze wens en verandering in mindset hebben veel van de geïnterviewden wel. 
Echter, op dit moment limiteert de arena de mindset en gedrag van het waterschap. 
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Men geeft tegelijkertijd aan dat deze cultuurverandering en vroegtijdige betrokkenheid niet bij alle 
gemeenten plaats gaat vinden. Daarom is het belangrijk om nog steeds een stok achter de deur 
te kunnen zetten. De paradox zit er bij dit dilemma in dat je er vertrouwen in moet hebben dat je 
vroegtijdig betrokken wordt en zo de mogelijkheid krijgt algemene regels op te stellen en 
daardoor ook dingen kunt loslaten. Dit, terwijl je aan de andere kant niet (compleet) uit kunt gaan 
van dit vertrouwen en dat het een reflex is om zekerheid te creëren in het opstellen van (te veel) 
specifieke regels in een waterschapsverordening. De mindset van het waterschap moet zich dus 
enerzijds meer vertrouwend opstellen terwijl er solide argumenten zijn om dit niet volledig te 
doen. Dit beperkt het loslaten van regels en algemenere regels op te stellen. Dit remt de 
cultuurverandering die beoogd is met de implementatie van de Ow. 
 
7.2 Cultuurveranderingen binnen afdelingen 
Op afdelingsniveau heeft het regulatiedilemma in eerste instantie vooral gevolgen voor de 
afdelingen vergunningverlening en beleid/planvorming. Planvormers en beleidsmakers omdat zij 
over het algemeen vooral betrokken zijn bij het opstellen van provinciale en gemeentelijke 
omgevingsvisies en plannen. Hierbij worden ze geconfronteerd met dilemma’s in hoeverre 
aspecten specifiek of algemeen kunnen worden opgesteld. Vergunningverlening omdat zij niet 
meer alleen kijkt naar specifieke regels omtrent de waterbelangen maar het initiatief in een 
bredere context moet zien om ook andere belangen mee te nemen. De rol wordt complexer. 
Competenties zoals communicatie, integraal denken en meer samenwerken worden belangrijker. 
Een geïnterviewde vergunningverlener beschrijft dit op de volgende manier:  

‘Een goede vergunningverlener is een adviseur die kijkt wat er mogelijk is en 
dus ook wat de beste weg is. Je bent niet alleen een toetser maar kijkt mee 

in een breed kader’ (interview 7) 

 
Maar in tweede instantie heeft de uitkomst van het dilemma juist heel veel gevolgen voor de 
afdelingen rondom beheeradviezen, toezicht en handhaving omdat zij de ruimte moeten vullen 
die vrij komt door het adagium ‘minder regels, meer richting’.  
Op dit moment werken verschillende afdelingen binnen het waterschap samen met andere 
actoren zoals de gemeente. Dit loopt geregeld langs elkaar heen. Omdat er met de komst van de 
Ow dit soort contact nog belangrijker wordt is het van belang dat de verschillende afdelingen van 
het waterschap beter inzicht krijgen in elkaars werkzaamheden en hoe zij contact hebben met 
externe actoren. Hierdoor groeit het wederzijdse begrip en begrijpen werknemers de keuzes en 
dilemma’s beter van de andere afdelingen. Dit is zeker in het regulatiedilemma van belang omdat 
‘de neuzen wel de zelfde kant op moeten staan’ betreffende de shift naar algemenere regels en 
hoe hiermee wordt omgegaan. Een toe- of afwijzing van een vergunningaanvraag moet 
consistent zijn met afspraken in het voortraject én met andere vergelijkbare gevallen 
(precedentwerking). Met weinig regels in het voortraject wordt de kans op rechtsongelijkheid 
tussen initiatiefnemers groter. 
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Het is daarom belangrijk dat mensen deze cultuurverandering met een bepaald type gedrag, 
arena en mindset op vergelijkbare manier doorkomen om zo, ondanks het wegvallen van de 
relatief makkelijk te toetsen regels alsnog eenduidig te kunnen handelen.  

‘Verschillende afdelingen binnen het waterschap worden op verschillende 
manieren betrokken door de gemeente. Het is dan dus zaak om intern voor 
goede afstemming te zorgen en voor bijvoorbeeld vergunningverleners en 

handhavers is het belangrijk om ook invloed te hebben op wat er in 
omgevingsvisies en plannen komt. Dit terwijl bij de omgevingsvisies en 

plannen andere afdelingen betrokken zijn’ (interview 10). 

Op dit moment wordt de ‘modelverordening’ opgesteld door de Unie van Waterschappen. De 
volgende stap is nu aan de waterschappen om de transitie van de keur naar de 
waterschapsverordening te maken. Hierbij is het regulatiedilemma dus erg actueel. Hoe stel je 
regels algemeen op, wat voor risico’s sta je hierbij toe en welke niet? Hoe kies je welke aspecten 
je toch specifiek wilt vastleggen? Dit zijn voorbeelden van complexe vraagstukken waar 
waterschappen zich door de komst van de Ow mee moeten bezighouden. Om hiervoor een 
strategie te ontwikkelen en de waterschapsverordening een goede invulling te kunnen geven is 
inspraak van verschillende afdelingen nodig. Daarbij moeten afdelingen begrijpen wat er bij de 
andere afdelingen speelt. Zo moet er een waterschapsverordening ontstaan die past bij het beleid 
van het waterschap, aansluit bij provinciale en gemeentelijke visies en plannen én aansluit bij de 
verschillende afdelingen binnen het waterschap 
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In het bovenstaande voorbeeld (tekstbox 2) komen verschillende aspecten van cultuur naar het 
oppervlakte. Ten eerste vraagt de nieuwe situatie om een andere mindset bij de 
vergunningverlener: een shift van vooral toetsend aan de hand van specifieke regels naar 
meedenken wat er mogelijk is en wenselijk is in een bredere context met algemenere regels. De 
mindset is verschoven van nee, niks bij onze keringen naar: dit is een mooi initiatief dat ook past 
bij de shift naar duurzame energie. Laat ik mee denken hoe we dit binnen ons beleid, en onze 
waterbelangen mogelijk kunnen maken. Om zo te kunnen handelen (gedrag) is er een bepaalde 
arena nodig. Deze arena bestaat onder andere uit een breder beleid (bijvoorbeeld een 
omgevingsvisie of watervisie waarin er ruimte is voor duurzame energie). En algemene regels in 
de waterschapsverordening. Hierin moet dan dus niet staan: initiatieven zijn verboden op 
keringen. Maar: initiatieven zijn mogelijk mits zij de waterveiligheid niet in gevaar brengen en 
keringen ook in de toekomst bestand zijn en aangepast kunnen worden voor de gevolgen van 
klimaatverandering. Een ander belangrijk onderdeel van de arena voor de beheerder is de 
ondersteuning vanuit beleid en bestuur. Dit beschrijft een geïnterviewde waterschapper in het 
volgende citaat: 

Casus: Een initiatiefnemer wil zonnepanelen op een dijk plaatsen en vraagt hiervoor een vergunning aan.  
Het oude stereotype vergunningverlener krijgt deze aanvraag binnen en keurt dit initiatief af aan de hand 
van regels in de keur m.b.t. primaire waterkeringen. Het beeld heerst dat er niets met deze kering 
onaangetast moet blijven. De dijk maakt met de manier van aanpak geen integraal onderdeel uit van de 
omgeving en door de specifieke regels wordt dit initiatief snel van tafel geveegd.  
In de nieuwe situatie met de Ow, een ander type vergunningverlener en de daarbij horende cultuur, 
behandelt de vergunningverlener de initiatiefnemer meer als klant en leeft zich in in zijn of haar situatie. 
Het beleid en de waterschapsverordening geven speelruimte door algemene regels. De 
vergunningverlener denkt actief mee, waarbij ook andere factoren naast waterveiligheid worden 
meegenomen (zoals de vraag naar duurzame energie of recreatie). Natuurlijk zijn er nog steeds zorgen 
om iets te bouwen op of bij de dijk. Hierin moet de vergunningverlener nagaan wat concreet risico’s kan 
veroorzaken. In het geval van zonnepanelen kan dit bijvoorbeeld inhouden dat door de constructie van de 
zonnepanelen de grasmat op de dijk wordt aangetast of dat de plaatsing van zonnepanelen het beheer 
van de dijk belemmerd. De vergunningverlener gaat in gesprek met de initiatiefnemer waarbij hij uitlegt 
waar rekening mee moet worden gehouden. Hij of zij denkt actief mee met de vergunningverlener hoe zijn 
of haar plan toch vergunbaar kan worden. ‘Ja, er mogen zonnepanelen op de dijk worden geplaatst mits zij 
geen waterveiligheidsrisico vergrotend effect hebben of het beheer en onderhoud van de dijk 
belemmeren’. Mogelijk kan gedacht worden aan een plan waarbij de zonnepanelen op de basaltblokken 
worden geplaatst en kunnen worden beschermd als het water tegen de dijk slaat. Ook kan de 
vergunningverlener meedenken in de locatie van de zonnepanelen. Misschien kan dit vlakbij een 
waterzuivering, gemaal, vuurtoren of bungalowpark worden geplaatst om op deze manier de energie ook 
efficiënt te kunnen gebruiken?  
 

Tekstbox 2 Praktijkvoorbeeld zonnepanelen op of bij een primaire kering 
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‘Wat een individuele vergunningverlener nodig heeft is back-up van het 
management en bestuur. De vergunningverlener wordt eigenlijk uitgedaagd 
om zijn nek wat uit te steken. En niet te veel terug te vallen op regels […]Hij 
wordt uitgedaagd om wat breder te kijken meer afwegingsruimte te hebben 

en daar moet hij dan niet voor worden afgestraft bij wijze van spreken Dat zie 
ik wel als risico voor de vergunningverlener’ (interview 5). 

 
Deze veranderende rol van de vergunningverlener zorgt ervoor dat hij dichter bij de 
plan/beleidsvormer komt te staan. Waterschappers geven aan dat het wel belangrijk is dat dit 
twee gescheiden rollen blijven. De vergunningverlener en de handhaver hebben een sterkere 
connectie nodig met de planvormer of beleidsmaker dan voorheen  
 
7.2.1  ‘Abstracter werken voor plannen en beleid’ 
Sommige geïnterviewden verwachten dat de planvormer/beleidsmaker op een abstracter niveau 
gaat werken. En nog meer actoren met elkaar moet verbinden op beleidsniveau. Dan ontstaat er 
dus een ‘gat’ op het concretere niveau dat wellicht moet worden ingevuld door inhoudelijk 
adviseurs en gebiedsbeheerders. Door de pro-actievere rol van de vergunningverlener, die meer 
in de richting van de planvormer/beleidmaker gaat verandert dus ook deze functie. Deze twee 
blijven wel gescheiden maar krijgen meer interactie. De planvormer zal nog meer dan de 
vergunningverlener naar buiten zijn gekeerd om aansluiting te vinden bij bijvoorbeeld 
gemeentelijke plannen en visies. Dit wel met input van de vergunningverlener. Men kan dus 
zeggen dat de vergunningverlener en de planvormer/beleidsmaker dichter bij elkaar komen te 
staan. Dit vraagt ook om een andere werkwijze/competenties van de planvormer/beleidsmaker. 

‘Het lijkt mij handig dat die planvormer een wat hoger abstractieniveau krijgt 
meer naar de voorkant. En dat de vergunningverlener ook wat opschuift. Ik 
denk wel dat je die rollen dan wat gescheiden moet houden’ (interview 3) 

‘De planvormer moet zeggen in de casus van de zonnepanelen: gemeente 
dit is wel een mooi plan. Interessant om daar de mogelijkheden in te 

verkennen in zijn algemeenheid. Daar moet het dan ook ophouden. En als 
het dan concreter wordt moet de vergunningverlener iets meer 

mogelijkheden hebben om te onderzoeken hoe die zonnepanelen het 
nuttigst kunnen worden geplaatst’ (interview 3). 

 
Net als dat de planvormer nu betrokken is bij het watertoetsproces, zal deze met de Ow 
betrokken zijn bij de weging van het waterbelang. Het is mogelijk dat zij hierbij ook meer moeten 
samenwerken met specialisten door de shift naar meer doelgerichtheid in plaats van meer gericht 
te zijn op het middel. Zo kan het zijn dat een planvormer in het verleden natuurvriendelijke oevers 
zoveel mogelijk bij gemeenten promootte om mee te nemen in gebiedsinrichting. Terwijl er met 
de komst van de Ow meer naar het doel ‘verbeteren waterkwaliteit’ wordt gekeken en er per 
gebiedsinrichtingsplan wordt gekeken welke maatregelen hiervoor het meest geschikt zijn. De 
planvormer heeft hier de specialistische kennis voor nodig.  
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 ‘Ik sprak met een hydroloog en die zei: ik heb nog nooit een vergunning 
gezien’ (interview 15).   

 
Het voorbeeld in tekstbox 2 is in dit hoofdstuk gebruikt om te illustreren wat er voor een specialist 
kan veranderen. Als de vergunningverlener de vergunningaanvraag krijgt heeft hij of zij kennis 
nodig van de specialist. De specialist kan opties geven hoe de zonnepanelen eventueel geplaatst 
kunnen worden en kan ideeën van de initiatiefnemer, vergunningverlener of andere actoren 
beoordelen op geschiktheid. Ook hierbij is het belangrijk dat de specialist niet alleen goed-of 
afkeurt maar dat hij ook met aanpassingen komt waardoor het plan nog beter wordt vanuit zijn of 
haar specialisme. Hierdoor vervuld de specialist een belangrijke rol in het borgen van de 
waterbelangen in een situatie met algemenere regels. Dit vraagt ook bij een specialist om andere 
competenties omdat ze meer dan voorheen betrokken worden bij (kleinere) afzonderlijke 
initiatieven. Daarbij moeten zij ook meer samenwerken met vergunningverleners om op die 
manier advies op maat te kunnen verlenen bij de initiatiefnemer. Op dit moment zijn de contacten 
tussen ‘de specialist’ en ‘de vergunningverlener’ vaak gering.  
 
7.2.2 ‘Minder vergunningverlening, meer Handhaving en toezicht’ 
De algemenere regels vragen ook bij toezicht en handhaving om een andere manier van werken 
Het puur toetsende karakter gaat er (nog meer) af. Meer meedenken met de initiatiefnemer en de 
shift naar het ‘ja mits’ vraagt om een andere mindset en werkwijze. Het volgende citaat illustreert 
de complexiteit van dit dilemma en waar je je op de horizontale as van fig. 3 moet positioneren.  

‘Ik weet dat het karakter van de Omgevingswet een shift vraagt van nee 
tenzij naar ja mits is. Maar ergens moet je belangen toch borgen als 

maatschappelijke organisatie.’ […] ‘Ik vind het belangrijker dat zaken goed 
worden geborgd en eenduidig voor de boer, burger, buitenlui hartstikke 
duidelijk zijn opgeschreven. Daarmee winnen we meer op effectiviteit en 

efficiency dan zeg maar de voortdurende discussie over ‘het moet wel in de 
geest van de wet’. In de geest van de wet ontstaat een vacuüm, als je dat te 

ver doorvoert’ (interview 1)  

‘[…] bij de Ow wordt meer ruimte geboden. Het zal lastiger worden om 
dingen te gaan controleren. Daarom heb je meer energie nodig om dingen 

wel te controleren’ (interview 12). 

‘Wij denken dat de risico’s groter worden. Omdat er veel meer algemene 
regels komen. Minder regels waarop vergunningen kunnen worden verleend. 
Ik verwacht dat in die algemene regels, misschien doordat mensen het niet 

weten, dingen toch niet kunnen of mogen. Hier zal echt wel eens wat 
misgaan. Het is de inschatting dat door de algemene regels er meer 

capaciteit aan handhaving nodig is’ (interview 12). 

De drie bovenstaande citaten illustreren de paradoxen die horen bij het regulatiedilemma. Door 
meer vrij te laten ontstaat ook de behoefte of noodzaak om pro-actiever toezicht te houden. 
Communicatie over beleid en regels is dan belangrijk. Maar vooral het hebben van (persoonlijke) 
connecties met de omgeving en weten wat er speelt is essentieel. Met deze preventieve vorm 
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van handhaving en toezicht werken zij eigenlijk dus aan de voorkant van de keten. Daarom wordt 
er verwacht dat zowel de ‘zachte’ als de ‘harde’ handhaving complexer en belangrijker wordt. Dit 
laatste is geïllustreerd door het onderstaande citaat.  

 ‘Je moet je er maar op vertrouwen dat mensen zich aan deze algemene 
regels houden. Je zult moeten communiceren wat die algemene regels zijn 
omtrent water. De kans is groot dat het vaker misgaat dus dat je ook in de 

harde handhaving meer werk gaat krijgen’ (interview 12). 
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8 Investeerdillema 

 
 

 
 
Figuur 4 Schematisch weergave van het investeerdilemma 

8.1 Organisatie 
Na het beschrijven van de gevolgen van de Ow op het interventiedilemma en het 
regulatiedilemma presenteert dit hoofdstuk de (culturele) gevolgen op het investeerdilemma. De 
maatschappij vraagt in stijgende mate om meer betrokkenheid en invloed en over het algemeen 
geven waterschappen ook aan dat ze hier in mee willen gaan. Dit vraagt om een verdere 
verschuiving naar links in fig. 4. In de interviews komt naar voren dat waterschappen veel waarde 
hechten aan hun hoge mate van uitvoeringskracht. Deze uitvoeringskracht komt mede door 
gedetailleerde meerjarige planningen waarin staat wat wanneer uitgevoerd gaat worden. Deze 
meerjarige plannen hebben een overwegend aanbodgestuurd karakter. Een geïnterviewde stelt 
dat deze plannen de flexibiliteit van waterschappen beperkt. Hij stelt dat de shift tot meer 
flexibiliteit en meer inbreng van burgers en andere actoren op de werkzaamheden van 
waterschappen moeilijk is. Eén van de factoren die hier mogelijk een rol spelen is het feit dat 
waterschappen trots zijn op hun uitvoeringskracht en bang zijn dat deze verminderd als 
meerjarige uitvoeringsplannen flexibeler worden opgesteld. Ook hier bestaat dus een paradox. 
Aan de ene kant heerst er wel de algemene mening (mindset) dat er een verschuiving naar meer 
vraaggestuurd moet komen terwijl er tegelijkertijd wordt gevreesd dat dit ten koste kan gaan van 
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de uitvoeringskracht. Dat dit voor zowel het bestuur als voor de werknemers van het waterschap 
een uitdaging is illustreert het volgende citaat:  

‘Waar wij als waterschappen […]moeite mee gaan krijgen is om onze 
uitvoeringsprogramma’s flexibeler in te gaan zetten. Dus meer ruimte voor 
initiatieven uit de streek of meer ruimte maken voor programma’s die wij dit 
jaar wilden uitvoeren om die toch maar uit te stellen tot volgend jaar. Ik denk 
dat dat hier intern-bestuurlijk maar ook zeker bij de mensen zelf, een grote 

uitdaging zal zijn’ (interview 5). 

Daarbovenop stelt een medewerker van de Unie van Waterschappen dat hij ziet dat 
waterschappen gestimuleerd worden om meer aan ‘show and tell’ te doen en te presenteren wat 
je als waterschap allemaal hebt bereikt en waar het geld van de waterschapsbelasting zoal naar 
toe gaat. Men kan stellen dat dit gemakkelijker te bereiken is met een aanbodgerichte aanpak. 
Een voorbeeld hiervan is het aanleggen van een groot aantal kilometers natuurvriendelijke oever 
of een waterberging in de stedelijk gebied: Dit is makkelijk te presenteren en het doel is duidelijk. 
Door meer ketensamenwerking kan je dan dus minder gemakkelijk ‘scoren’ of kan een partner 
met de eer gaan strijken. Dit is een cultuur die in strijd is met de Omgevingswet en als dit herkend 
wordt bij andere waterschappen is dit een punt dat aandacht verdient aangezien dit het succes 
van de Ow kan beperken. Er is uit de interviews niet vast te stellen hoe algemeen dit beeld is. De 
shift die nodig zou zijn wordt geïndiceerd door het volgende citaat:  

‘Je kunt het beste geld stoppen in projecten waarbij je zelf de eer krijgt. Met 
de Ow wordt dit wel diffuser. We moeten dan gaan kijken hoe we toch 

‘samen’ meerwaarde hebben en ook allebei goed kunnen laten zien wat we 
hebben gedaan. Dat is blijkbaar heel belangrijk en dat beseffen we nog niet 

zo lang’ (interview 17).  

Om meer naar de vraaggestuurd zijde op te schuiven is meer burgerparticipatie nodig. 
Participatie, een kernelement van de Ow is vaak een belangrijk onderwerp in artikelen, interviews 
en blogs zonder dat duidelijk wordt hoe participatie precies is vormgegeven. Het heersende beeld 
bij waterschappen is ook dat participatie belangrijk is maar tegelijkertijd is het complex hoe dit het 
beste is vorm te geven. Inzicht in hoe participatie het beste kan worden toegepast is wel van 
belang om de doelen van de Ow te behalen en de verschuiving naar links in fig. 4 te 
bewerkstelligen. Waterschappen zijn nu nog duidelijk aan het uitvinden hoe participatie moet 
worden toegepast. Uit het volgende citaat is duidelijk te merken dat dit een belangrijk punt is voor 
de waterschapper:  

‘[…] de inbreng van de burger is belangrijk. En dan niet alleen maar de 
burger horen en dan zeggen, we hebben de burger gehoord en nu gaan we 

toch ons eigen ding doen. Dat wordt ook niet meer geaccepteerd. We 
moeten echt luisteren. En daar je plan op aanpassen, dat zou je moeten 

doen!’ (interview 6). 
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Uit interviews blijkt dat de shift naar een meer vraaggestuurd lastig is door enkele 
cultuurelementen waaronder de trots op de uitvoeringskracht en de angst dat deze verminderd 
met een meer vraag-gerichte aanpak. Daarbij kan het groeiende belang om als (overheids) 
organisatie te laten zien wat je bereikt ook een belemmerende rol spelen in de verschuiving 
binnen dit investeerdilemma omdat dit kan stimuleren om te investeren in projecten waarmee 
‘gescoord’ kan worden. Verder kan er worden gesteld dat burgerparticipatie als belangrijk wordt 
ervaren maar dat dit nog verder vorm moet krijgen. Vooral de betrokkenheid van burgers op 
strategisch niveau is ingewikkeld. Hierbij is het complex om burgers te betrekken en om vast te 
stellen dat ‘de burger’ voldoende is gerepresenteerd. Participatie moet ook niet te ver worden 
doorgetrokken. Het verkeerd toepassen van participatie kan ook nadelige gevolgen hebben. Dat 
illustreert het volgende citaat: 

‘[…] Als de overheid in allerlei situaties te ver meegaat met het individuele 
belang wie bewaakt dan nog het algemeen maatschappelijk belang? Van 

meer dan de helft van Nederland of meer dan de helft van de 
buurtbewoners? Dat vind ik een heel belangrijk goed. Diep beschermend, 
wie komt er dan nog op, of wie bewaakt dan degene die geen stem heeft?’ 

(interview 1). 

Het bovenstaande citaat beschrijft het potentiele gevaar dat kan ontstaan als het belang van het 
betrekken van andere actoren en burgers niet op de juiste wijze gebeurt waardoor ‘de burger’ 
(voor zover die bestaat) niet juist wordt gerepresenteerd in de participatie. In het merendeel van 
de interviews komen zorgen naar voren over de haalbaarheid van goede participatie. 
Participatiemoeheid en foutieve afspiegeling van de burger in participatie zijn hier voorbeelden 
van.  
Participatie is niet overal nodig en soms praktisch zeer moeilijk uitvoerbaar. Toch kan men over 
het algemeen stellen dat plannen zeker beter kunnen worden door goede participatie. Vaak zal 
dit echter wel meer capaciteit en geld kosten. Het is belangrijk om beide in oog te houden. Dit is 
dus een complexe afweging die bepaalt waar je je als waterschap positioneert op de as van fig. 4. 
De positie die een waterschap kiest en de positie die beoogd wordt door de Ow kan dus 
verschillen. Dit hang af van factoren zoals het type project, burgerbelang en budget. De kans dat 
een shift naar meer vraaggestuurd meer capaciteit (en geld) gaat kosten voor waterschappen is 
zeer reëel. Zeker op de korte termijn verwachten de geïnterviewden dat er meer capaciteit nodig 
is. Op langer termijn, met een ingeregelde organisatie en een goed werkend DSO kan mogelijk 
een vermindering plaatsvinden maar dit is vooralsnog in het ver gewisse.  
Er zit in dit dilemma dus een duidelijk spanningsveld tussen de 2 ‘uitersten’ vraag-en 
aanbodgestuurd. Dit is ook te vertalen in de cultuurverandering. In hoeverre de mindset naar links 
of naar rechts neigt hangt af van de waarde die het waterschap hecht aan bijvoorbeeld het 
uitdragen van gemaakte resultaten. Winst kan worden behaald als een waterschap een strategie 
heeft waardoor er een combinatie kan worden gemaakt tussen samenwerking, afstemming en 
participatie en tegelijkertijd zichtbaar kan maken aan de burger wat er bereikt is en wat voor winst 
deze aanpak oplevert. Als hier resultaten worden geboekt kan dit mogelijk nog meer positieve 
publiciteit opleveren.  
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8.2 Cultuurveranderingen binnen afdelingen 
Wederom hebben meerdere afdelingen binnen het waterschap te maken met dit 
investeerdilemma. De afdelingen die hier naar verwachting het meest mee worden 
geconfronteerd zijn beheer en plan/beleidsvorming omdat zij een grote rol hebben in de 
meerjarige plannen en in de concrete plannen van het waterschap zelf of de gemeente. Hierin is 
met name het participatievraagstuk van belang en de afweging in hoeverre projecten vraag, of 
aanbodgestuurd zijn. Een verschuiving meer naar links vraagt om een andere cultuur. Het 
merendeel van de geïnterviewden geeft aan dat deze cultuurverandering al een langere tijd in 
gang is gezet en dat er al bij veel projecten de verschuiving is te merken waarbij burgers meer 
invloed hebben in de projecten. Ook is er te merken wanneer de inbreng van de burger niet 
voldoende wordt meegenomen waardoor het nodig is om het project anders in te steken om tot 
een goed resultaat te komen. Zo noemde een waterschapper het voorbeeld in tekstbox 3. 

 
Dit voorbeeld laat ook zien dat dit dilemma met name in de projecten afdeling speelt met 
betrekking tot de communicatie en participatie met externe factoren. Echter, met de andere 
insteek waarin de factoren zoals cultuurhistorische waarden en de beleving vanuit de huiskamer 
ook van belang zijn, verandert het werkveld binnen het advies ook. In de ‘oude situatie’ waarbij de 
focus lag op de waterveiligheid kon de specialist het ontwerp puur technisch insteken. Hierdoor 
kon dit economisch en technisch relatief makkelijk worden geoptimaliseerd. De investering was 
duidelijk en de baten van de investering gemakkelijker uit te drukken. In het geval van de nieuwe 
insteek moet de afdeling advies en daarmee de specialist meerdere factoren meenemen 
waardoor het uiteindelijke plan mogelijk complexer wordt, technisch minder functioneert en meer 
geld kost.  
Naast dat de burger op een directe manier wordt betrokken bij (water)projecten zoals in het 
bovenstaande voorbeeld zijn er ook indirecte mogelijkheden om keuzes van burgers te 

Het vernieuwen en verstevigen van een kade 
In eerste instantie werd er in dit project een erg directe aanpak gehanteerd waarbij een adviesbureau 
alleen een technisch ontwerp had gemaakt zonder de omgeving hierbij te betrekken. Dit stuitte op veel 
lokale weerstand omdat deze kadeversteviging een negatieve invloed had op de aangrenzende tuinen en 
het uitzicht vanuit de huizen op het water. Het betreffende waterschap heeft dit project daarom vroegtijdig 
stopgezet om dit project vervolgens op een andere manier in te steken. 
Hierbij werd er gefocust op ruimtelijke planvorming en werd er een landschapsarchitect ingehuurd die om 
de tafel ging met bewoners om samen vast te stellen welke punten belangrijk waren. Dit was dus niet 
alleen meer de waterveiligheid maar ook cultuurhistorische waarden, monumentale bomen, etc.) Al deze 
belangen werden vervolgens op losse kaarten getekend en samengebracht in verschillende combinaties. 
Deze zijn weer voorgelegd aan de omwonenden waarna het finale plan gemaakt is wat wel gesteund werd 
door de omwonenden.  
 
 
 
 

Tekstbox 3 Verschuiving van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd in de praktijk  
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beïnvloeden. Deze worden door de beschreven veranderingen interessanter voor waterschappen 
en andere overheden. Het is daarom mogelijk dat dit in de toekomst een strategie wordt die in 
toenemende mate door waterschappen wordt toegepast.  
Een interessante ontwikkeling die deels te verklaren is door de verschuiving naar meer 
vraaggestuurd, is de verkenning van waterschappen naar strategieën om de burger te informeren 
of activeren op het gebied van waterbelangen. Zo verteld een geïnterviewde planvormer dat het 
waterschap met hovenierbedrijven om tafel is gaan zitten om ‘climate-proof’ tuinen te ontwerpen. 
De hovenier wordt hier dan dus door het waterschap ondersteund en er wordt meegedacht hoe 
de infiltratie en bergingscapaciteit kan worden vergroot in de ontwerpen van tuinen. De hovenier 
kan dit vervolgens ook beter presenteren en uitleggen aan zijn/haar klanten waardoor ook de 
bewustwording van de burger vergroot. Ook bij tuincentra is er winst te halen door bijvoorbeeld 
groen in de tuin te promoten of om informatiefolders op te stellen bij verschillende type 
bodembedekkers en de impact op infiltratie. Mogelijk ontstaan er in de toekomst nog veel meer 
van dit soort strategieën om burgers bewuster te maken van wat zij zelf kunnen doen om 
bijvoorbeeld hun tuin water-of climate-proof in te richten.  
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9 Conclusie 

Ter conclusie, de Ow vraagt om een cultuurverandering die invloed heeft op het 
organisatieniveau van de waterschappen en doorsijpelt tot op individueel niveau binnen de 
verschillende afdelingen. De gevolgen van de Ow in respect tot cultuur roepen interventie-, 
regulatie- en investeerdilemma’s op die worden beïnvloed door de mindset, arena en gedrag. Bij 
deze dilemma’s bestaan er verschillende paradoxen. Hoe hiermee wordt omgegaan bepaalt in 
hoeverre waterschappen mee (kunnen) gaan in de gewenste cultuurveranderingen door de Ow. 
Ten eerste vraagt de Ow bij het interventiedilemma om een open houding in ruimte en tijd. Ten 
tweede is het in het regulatie sprake van een roep om algemenere regels op te stellen en regels 
lokaal af te stemmen. Ten derde vraagt de Ow om een meer vraaggestuurde aanpak in het 
investeerdilemma.  
De vroegtijdige afstemming van plannen en beleid biedt de kans om in het interventiedilemma 
een meer open houding in te nemen. Dit kan leiden tot het meer integraal inpassen van water in 
de omgeving, iets wat waterschappen als grote kans zien. Het vroegtijdige afstemmen vraagt wel 
om een sterkere interne samenwerking binnen de waterschappen. Verschillende afdelingen 
moeten intern beter op elkaar aansluiten. Dit vraagt om een andere mindset en gedrag bij 
werknemers. Dit moet mogelijk gemaakt worden door elkaar beter te begrijpen, sterkere interne 
lijnen te ontwikkelen en een open houding aan te nemen. Vergunningverlening moet naar een 
abstracter niveau en komt dichterbij planvorming en beleid. Waar vooralsnog 
vergunningverlening, toezicht en handhaving meer aan de achterkant zijn betrokken, moeten 
deze afdelingen met de Ow vroegtijdig inspraak krijgen op plannen en beleid van waterschappen 
en dat van andere actoren. Werknemers met een tactisch en strategische rol moeten in 
toenemende mate een verbindend rol spelen, zowel binnen de waterschappen als met externe 
partners. Deze goede interne samenwerking is nodig om de externe samenwerking te verbeteren 
waardoor de afstemming aan de voorkant goed verloopt en de kans op problemen in latere 
projectstadia worden verkleint. Dit verdient bij waterschappen een belangrijke focus in de 
voorbereidingstrajecten voor de Ow. 
De Omgevingswet vraagt bij het regulatiedilemma om een verschuiving van veel specifieke regels 
naar algemenere regels. Hiervoor is wederom aansluiting tussen vergunningverlening en 
planvorming nodig om zo beleid, plannen en de vergunningverlening goed op elkaar te kunnen 
aansluiten met het vormen van algemenere regels. Hierbij is het voor de werknemers belangrijk 
dat dit vanaf bestuurlijk niveau wordt ondersteund. Op dit moment is de positie van besturen niet 
altijd duidelijk bij waterschappers binnen de afdelingen. Dit kan de verschuiving naar algemenere 
regels remmen. Met name de vroegtijdige afstemming met gemeenten wordt als een essentieel 
element gezien dat de arena vormt waarin ‘het meer loslaten’ door algemenere regels mogelijk 
moet zijn. Het feit dat dit in het begin waarschijnlijk nog niet overal goed zal gaan creëert ook 
zorgen en kan de verschuiving naar algemene regels beperken. Dit dilemma is op dit moment 
met name relevant door de ontwikkelingen in het opstellen van de waterschapsverordening. De 
rol van de vergunningverlening, toezicht en handhaving wordt complexer door de algemene 



 

  
 
 
 

Kenmerk R001-270171BVR-mdg-V01-NL 

  
 

Dillema's in (cultuur)verandering 

 

35\38 

regels en de behoefte om water in een bredere context te zien binnen de omgeving. Er wordt 
verwacht dat de capaciteit bij vergunningverlening, toezicht en handhaving gaat stijgen. De 
veranderingen in rollen vraagt ook om andere competenties, houding en een abstracter werk 
niveau.  
Voor het investeerdilemma geldt dat de Ow vraagt om een meer vraaggestuurde aanpak. 
Hiervoor moeten waterschappen zich flexibeler opstellen en de meerjarige 
uitvoeringsprogramma’s deels loslaten. Dit kan geremd worden door de mindset van 
waterschappers omdat de angst bestaat dat dit ten koste zal gaan van hun uitvoeringskracht en 
de lange termijn visie. Meer vraaggestuurd kan meer capaciteit en geld gaan kosten maar ook tot 
potentieel betere plannen leiden. Echter, waterschappen geven ook aan dat (burger)participatie 
complex is, soms zeer moeilijk uitvoerbaar, of niet nodig is.  
Ondanks dat het gedachtegoed: geen nee, tenzij maar ja, mits door het merendeel van de 
geïnterviewde waterschappen wordt ondersteund is het de verwachting dat dit risico’s met zich 
meebrengt en dat deze verandering (zeker in het begin) niet altijd goed zal verlopen. Bij meer 
vertrouwen hoort daarom meer controle waardoor de rol van handhavers en toezichthouders 
belangrijker wordt. Daarbovenop wordt deze rol complexer door onder andere de algemenere 
regels. Daarom is er met de Ow meer capaciteit nodig bij handhaving en toezicht.  
Kortom, de komst van de Ow vraagt waterschappen om nieuwe posities in te nemen bij het 
interventie-, regulatie- en investeerdilemma. Deze nieuwe positie vraagt om een andere cultuur 
(gedrag, mindset en arena). Waterschappers zien verschillen in wat de Ow beoogd en hoe ze 
verwachten dat de werkelijkheid eruit zal zien. Hierbij hinderen het huidige gedrag, de mindset en 
arena soms de beoogde herpositionering in de drie dilemma’s. Voor de verdere voorbereiding op 
de Ow is het nuttig om te focussen op deze remmende factoren. Dit kan de waterschappen 
helpen om zich beter voor te bereiden op de komst van de Ow. Dit biedt ook nu al de 
mogelijkheid om steeds meer te werken richting de ‘nieuwe’ posities in de drie dillema’s. Zo 
kunnen waterschappen, ook in de toekomst hun belangrijke rol met betrekking tot water 
voortzetten in samenwerking met de burger en andere actoren.  
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10 Discussie en aanbevelingen 

Voor dit onderzoek zijn verschillende mensen bij zes waterschappen, de Unie van 
Waterschappen en Platform 31 geïnterviewd. Er is getracht om hierbij mensen van verschillende 
afdelingen te spreken voor een zo compleet mogelijk beeld. De geïnterviewde waterschappen zijn 
geografisch verspreid over Nederland om een zo representatief mogelijk beeld te kunnen vormen. 
Echter, zijn de meeste contacten vaak via projectleiders Ow gegaan waardoor er een selectie 
heeft plaatsgevonden op basis van kennis over de Ow. Hierdoor zijn er vooral werknemers 
geïnterviewd die boven gemiddeld betrokken zijn bij de voorbereidingen op de Ow. Dit heeft 
waarschijnlijk invloed gehad op de gegeven antwoorden waardoor bijvoorbeeld de output met 
betrekking tot ‘de mindset’ in mindere mate het hele waterschap representeert of bepaalde 
afdelingen. Het is daarom belangrijk om dit mee te nemen bij het lezen en interpreteren van dit 
onderzoek. Verder zijn er geen leden van besturen geïnterviewd waardoor de stellingen over de 
perceptie of houding van besturen mogelijk eenzijdig belicht zijn. Dit moet dan ook 
geïnterpreteerd worden als ‘perceptie van de waterschapper’. Voor een vervolg onderzoek is het 
interessant om de perceptie van de besturen beter in kaart te brengen en om binnen de 
verschillende afdelingen de percepties te peilen van mensen die minder betrokken zijn bij de Ow. 
Hier liggen kansen voor de waterschappers in de ‘Ow-teams’ om de ontwikkelingen om 
waterschappen klaar te maken voor de invoering van de Ow verder door te voeren en de 
(cultuur)verandering organisatie breed verder in te zetten.  
Om reden van privacy en het feit dat het doel van dit onderzoek niet was om waterschappen met 
elkaar te vergelijken zijn de citaten, voorbeelden en inzichten geanonimiseerd. Uiteraard waren er 
verschillende percepties over de onderwerpen die zijn besproken en verschilde dit soms per 
waterschap. Daarom is het mogelijk dat het beeld dat in dit rapport wordt geschetst niet geheel 
wordt herkend door elke lezer. Dit kunnen juist interessante punten zijn die lezers kunnen 
inspireren om over deze punten discussies te voeren. Omdat de schrijver van dit rapport niet uit 
de waterschapswereld komt en daardoor beperkt inzicht heeft op specifieke werkwijzen, 
verschillen tussen afdelingen en terminologie is het mogelijk dat dit niet altijd juist is beschreven. 
Veel artikelen over de Ow zijn op een abstract niveau geschreven. Daarom heeft dit onderzoek 
getracht om ook tot het concrete niveau door te dringen. Dit is deels gelukt door vele voorbeelden 
en praktijkervaringen te horen. Een actuele vraag bij waterschappen is ook wat er concreet op 
individueel niveau gaat veranderen. De afwegingen die gemaakt moeten worden bij de drie 
dilemma’s komen pas echt aan het oppervlakte als een waterschapper wordt geconfronteerd met 
een concrete case. Hieruit komt dan ook wat er op individueel niveau moet veranderen en wat 
voor competenties dit vraagt. Veel van de geïnterviewde waterschappen hadden interessante 
projecten waar al ‘in de geest van de Ow’ werd gewerkt, of pilots waarbij de Ow werd verkend. In 
deze voorbeelden ligt veel waardevolle informatie. Waterschappen kunnen elkaar hier ook 
ondersteunen door het uitwisselen van praktische ervaringen die zijn opgedaan in deze projecten 
en pilots. Echter, hoe deze informatie gedeeld moet worden met het hele waterschap, en hoe hier 
de waardevolle lessen uit te trekken zijn, wordt nog als ingewikkeld ervaren. Hier ligt nu een kans 
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om dit verder vorm te geven om zo gefocust en concreet waterschappen op individueel niveau 
voor te bereiden op de komst van de Ow en om de benodigde cultuurverandering te bereiken.  
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11 Nawoord 

De afgelopen 4 maanden ben ik de waterschapswereld in gedoken en heb ik mij verdiept in de 
Omgevingswet. De support en vrijheid die ik vanuit Tauw heb gekregen waardoor ik de 
waterschappen echt als ‘klant’ kon beschouwen heeft mij erg gemotiveerd om een zo goed 
mogelijk product af te leveren. Dit onderzoek bood mij een geweldige kans om veel te leren over 
de waterwereld in Nederland. Ik heb met veel plezier het hele land doorgereisd om 
waterschappen te bezoeken en werknemers te interviewen. Hierdoor ken ik de waterschappen nu 
veel beter en heb ik een goed idee gekregen van wat er hier speelt op het gebied van de 
Omgevingswet.  
Elk interview bracht mij weer verder en gaf mij weer inspiratie en motivatie om verder te gaan. Ik 
hoop dat mijn rapport waterschappen inspireert en kan bijdragen aan een goede 
cultuurverandering omtrent de Ow. Ik merkte soms al dat het stellen van bepaalde vragen 
werknemers aan het denken zette en zo hoop ik ook, dat door het lezen van dit rapport ideeën 
ontstaan door ervaringen of opvattingen van andere waterschappen.  
Ten slotte wil ik alle mensen bedanken die mij hebben ondersteund en hebben bijgedragen aan 
dit onderzoek: Martine Brinkhuis en Mark Zandvoort die mij vanuit Tauw hebben begeleid en mij 
altijd goed aan het denken hebben gezet en veel goeie feedback hebben gegeven. Dit heb ik 
enorm gewaardeerd en ik heb hier veel van geleerd. Daarnaast wil ik alle mensen bedanken van 
de Unie van Waterschappen, Platform 31, Waterschap- Noorderzijlvest, Aa en Maas, 
Zuiderzeeland, De Dommel, Hoogheemraadschap Delfland en Wetterskip Fryslân die hebben 
meegewerkt aan dit onderzoek.  
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1 Interviews en rolomschrijvingen 
 

 
 
 
 
 





 

 

In verband met privacy is dit geanonimiseerd  
 

Interview # Functie/rol 
Interview 1 Coördinerende rol plan/beleidsvorming 
Interview 2 Ow team 
Interview 3 Vergunningverlening 
Interview 4 Planvorming / relatiebeheer 
Interview 5 Projectleider Ow / Omgevingsvisies 
Interview 6 Vergunningverlening 
Interview 7 Vergunningverlening 
Interview 8 HR 
Interview 9 Vergunningverlening / Ow team 
Interview 10 Handhaving en vergunningverlening 
Interview 11 Beleid 
Interview 12 Beleid 
Interview 13 Ow team / beheer 
Interview 14 Platform 31 
Interview 15 Projectleider 
Interview 16 Planvorming, beleid en Ow-team 
Interview 17 Unie van Waterschappen 
Interview 18 Unie van Waterschappen 
Interview 19 Planvorming 
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