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Geachte leden,
Waterschappen beïnvloeden met tal van maatregelen het landschap en zijn continu met de omgeving in
de weer. Na afloop van het Jaar van de Ruimte vorig jaar is een drietal deskundigen op het gebied van
landschap en met affiniteit op het gebied van waterbeheer gevraagd de waterschappen mee te geven hoe
ze hun rol in het landschap vorm zouden kunnen geven. Dit heeft geresulteerd in drie essays, die in een
boekwerkje zijn opgenomen. Dit boekwerkje is tijdens de ledenvergadering van 16 december jl. aan alle
waterschappen aangeboden. Het is digitaal beschikbaar op www.uvw.nl/publicatie/land-enwaterschappen/.
De oorsprong van de vraag is terug te herleiden tot 2015. Inmiddels leven we bijna in 2017 en het vraagstuk is nog altijd actueel: welke rol spelen waterschappen als gebiedspartner? In 2016 is ruimtelijke adaptatie stevig in de spotlight gekomen, met waterschappen als voortstuwende kracht voor een nieuw deltaplan ruimtelijke adaptatie. Daarbij is de verbinding van de wateropgaven en de opgaven van partners cruciaal. De Omgevingswet en diverse omgevingsvisies in ontwikkeling zetten duidelijk in op verbinding en
betrokkenheid. En onlangs heeft ook de Raad voor de Leefomgeving een advies uitgebracht met als titel
‘Verbindend Landschap’. Partijen worden door de Raad opgeroepen het landschap en landschappelijke
kwaliteit weer een belangrijke positie te geven in de aanpak van gebiedsopgaven. De wateropgave in relatie tot klimaatverandering wordt daarbij als één van de belangrijke opgaven benoemd. Het advies is beschikbaar op: www.rli.nl/publicaties/2016/advies/verbindend-landschap
Daarom, in 2017 en volgende jaren, is de rol als gebiedspartner voor waterschappen onverminderd. In de
loop van 2017 organiseert de Unie een bijeenkomst om over dit onderwerp door te spreken: wat is er
sinds het Jaar van de Ruimte gebeurd met dit thema? Welke goede voorbeelden zijn er en hoe kunnen we
elkaar inspireren? Hierbij zullen we uiteraard ook de nieuwe rijksadviseur voor landschap en water, de
heer Strootman, uitnodigen.

Pagina 2 van 2

Achtergrond totstandkoming van de essays
De schrijvers geven de waterschappen handvatten mee om ruimtelijke kwaliteit en stakeholderparticipatie
een plek te geven in hun werk. De drie essays geven een kijkje van buiten naar binnen: het geeft de waterschappen inzicht in zichzelf, hun positie en hun potentie als maatschappelijke speler van formaat.
2015 was het Jaar van de Ruimte. In dat jaar hebben waterschappen nagedacht over hun rol in de ruimtelijke ordening, in gebiedsontwikkeling en als gebiedspartner. In een prijsvraag, georganiseerd door de
Unie, zijn waterschappen een competitie aangegaan welk project het beste rekening houdt met de verbinding tussen de wateropgave en de inpassing in de omgeving. Over ruimtelijke kwaliteit zijn vele meningen,
er is geen blauwdruk van te geven. Met elkaar hebben waterschappen tijdens het Jaar van de Ruimte
rondom de ingebrachte projecten, op 13 november het gesprek gevoerd wat ruimtelijke kwaliteit dan precies voor waterschappen betekent. Daar waren de juryleden (drie van hen hebben de essays geschreven)
van de prijsvraag bij en brachten suggesties en ideeën aan. Eerste en waarschijnlijk al het belangrijkste: sta
stil bij dit issue, denk na over een goede inpassing en betrek de omgeving.
Een ander criterium, dat de jury hanteerde bij de beoordeling van de projecten, was participatie. Dat begrip is in deze energieke samenleving steeds belangrijker. Voor waterschappen is dat niet anders, stakeholderparticipatie is niet meer weg te denken in het werk van het waterschap. Ook hier is geen blauwdruk voor te geven, maar het is wel mogelijk met elkaar na te denken hoe we dat het beste vorm kunnen
geven.

Hoogachtend,
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Algemeen directeur

