
Rijkswaterstaat en ruimtelijke 
plannen van gemeenten



Rijkswaterstaat werkt aan een veilig, leefbaar en bereikbaar 
Nederland. Vanuit die missie werkt RWS op vele terreinen en 
met vele partners. Eén van die terreinen is de ruimtelijke 
ordening. RWS zoekt de samenwerking met de gemeenten 
op dit terrein onder meer door een vroegtijdige 
betrokkenheid bij de opstelling van de ruimtelijke plannen 
van gemeenten. Vroegtijdig wil zeggen: vóórdat een 
ontwerpplan gepubliceerd wordt. Daarbij vestigt RWS de 
aandacht bij gemeenten op de nationale belangen waarvoor 
RWS staat.

In deze publicatie geeft RWS hierop een toelichting. 

Voor wie?
Deze publicatie is bedoeld voor de adviseurs 
(medewerkers) bij gemeenten die betrokken zijn bij 
de voorbereiding van ruimtelijke plannen en voor 
hun adviseurs bij onder meer de stedenbouwkundige 
bureaus. RWS beoogt gemeenten en hun adviseurs 
op deze manier snel inzicht te geven in de belangen 
van RWS. 

Voorkomen is beter dan genezen
Doel van deze publicatie is om gemeenten te helpen 
voldoende aandacht te besteden aan nationale 
belangen in ontwerpplannen. Daarmee kan 
voorkomen worden dat RWS in een latere fase 
bezwaar moet maken tegen een ontwerpplan. 
Op http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-
rijkswaterstaat/samenwerking-met-andere-overheden/
RO-plannen/index.aspx staat een overzicht met 
contactinformatie  voor  gemeenten.  
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Overleg ruimtelijke plannen

Vanuit haar missie is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor 
de drie nationale netwerken (hoofdwegen, hoofdvaarwegen 
en hoofdwatersystemen) en draagt zij bij aan een leefbaar 
Nederland. Dat doet Rijkswaterstaat niet alleen. Daarbij 
heeft zij andere overheden en andere partijen nodig. Die 
zijn ook verantwoordelijk voor een veilige en leefbare 
leefomgeving. Dat doen zij mede door ruimtelijke plannen 
te maken en besluiten te nemen, waarbij ook aandacht 
besteed wordt aan de nationale belangen waarvoor 
Rijkswaterstaat verantwoordelijk is. De Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (SVIR)1 geeft ook aan dat 
Rijkswaterstaat gemeentelijke en provinciale plannen 
beoordeelt vanuit de rol van weg- en waterbeheerder.

Ruimtelijk relevante plannen en besluiten van andere 
overheden kunnen gevolgen hebben voor het gebruik, de 
ontwikkeling en het beheer van de RWS-netwerken. Het 
gebruik, de ontwikkeling en het beheer van de RWS-
netwerken hebben omgekeerd ook invloed op de ruimte-
lijke ontwikkelingen die de andere overheden graag willen. 
Rijkswaterstaat wil daarom op de hoogte zijn van de 
voorbereiding van ruimtelijke plannen en besluiten om 
ervoor te zorgen dat deze aansluiten bij het gebruik, de 
ontwikkeling en het beheer van de RWS-netwerken en vice 
versa. Het doel is om tot een optimaal functioneren van de 
netwerken in hun omgeving te komen. 
 
Rijkswaterstaat wil investeren in het zogenaamde voor-
overleg, conform artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro)2. Vaak is er voorafgaand aan een vooroverleg-
reactie al overleg met betrekking tot een initiatief dat kan 
leiden tot een ruimtelijke planprocedure, ook bijvoorbeeld 
in het kader van het watertoetsproces. 
Eventueel dient RWS een zienswijze in. In een uiterst geval 
kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State of kan  
de minister van Infrastructuur en Milieu een reactieve 
aanwijzing geven. 

Doel

Doel van deze inhoudelijke handreiking is inzicht te geven 
aan andere overheden en hun adviseurs welke onderwerpen 
voor Rijkswaterstaat belangrijk zijn om op een correcte 
wijze terug te zien in hun plannen.

1  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/
rapporten/2012/03/13/structuurvisie-infrastructuur-en-ruimte.html

2 Het bestuursorgaan dat belast is met de voorbereiding van een 
bestemmingsplan pleegt daarbij overleg met de besturen van 
betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van 
provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke 
ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het 
plan in het geding zijn. Artikel 3:6 van de Algemene wet bestuurs-
recht is van overeenkomstige toepassing.

Het gaat om de volgende plannen:
• structuurvisie van Rijk, provincie of gemeente;
• bestemmingsplan (en beheersverordening) van een 

gemeente;
• wijzigingsplan van een gemeente;
• projectafwijkingsbesluit;
• inpassingsplan van het rijk en/of de provincie.

Rijkswaterstaat vraagt gemeenten (en soms provincies) 
en hun adviseurs om in de ruimtelijke plannen met de 
volgende onderwerpen op een goede wijze rekening te 
houden. Dit overzicht van onderwerpen is niet uitputtend. 
Bij twijfel kunnen gemeenten contact zoeken met RWS 
(zoals aangegeven op de vorige pagina).

Veel van de hierna genoemde onderwerpen staan in het 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)3. 
Enkele daarvan worden verder geografisch aangegeven in  
de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro)4.
Vooral de regels voor de ontwikkelingen langs de grote 
rivieren leiden tot veel discussie tussen gemeenten en RWS, 
mede omdat het grote belangen treft en omdat RWS ook 
vaak vergunningverlener op grond van de Waterwet is.   

Hoofdwegen

Beheerzones

Rijkswaterstaat is beheerder van de rijkswegen en is vanuit 
die functie ook vergunningverlener voor activiteiten op en 
in de nabijheid van rijkswegen. De basis daarvoor is de Wet 
beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr). De beheerzones zijn 
bedoeld om voor de korte en lange termijn de bestaande 
infrastructuur te beschermen en het gebruik te waarborgen. 
Gemeenten wordt gevraagd om in hun plannen geen 
bouw- en gebruiksmogelijkheden op te nemen die vanuit 
de Wbr niet mogelijk zijn.

Reserveringsgebieden 

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 
zijn zogenaamde reserveringsgebieden opgenomen.  
Het doel daarvan is om voldoende ruimte langs de rijks-
infrastructuur te houden voor reeds voorgenomen 
en toekomstige uitbreidingen van de infrastructuur. 
Gemeenten mogen in hun ruimtelijke plannen geen 
ontwikkelingen toestaan die wringen met de uitbreidings-
plannen van de wegen. 

3  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030378/
4  http://wetten.overheid.nl/BWBR0031018/
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Missie Rijkswaterstaat

‘Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en 
ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en 
zetten in op een duurzame leefomgeving.    
          
Samen met anderen werken we aan een land dat 
beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen 
is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig 
van A naar B kunt.        
        
Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar 
Nederland. Dat is Rijkswaterstaat’ 

(Bron: http://www.rws.nl/over_ons/missiekerntaken/index.aspx).
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Praktijkvoorbeelden
• Geen vooroverleg: Reclamemast langs de A7. Gemeente P 

wil een verlichte reclamemast realiseren langs de A7, 
ter hoogte van een lastig punt voor automobilisten. 
RWS dient een zienswijze in, omdat RWS vindt dat de 
mast op deze locatie teveel risico voor de verkeersvei-
ligheid oplevert. De zienswijze leidt tot een gesprek en 
enkele reparaties in het plan. Als de gemeente RWS in 
een eerder stadium had benaderd, had RWS eerder de 
randvoorwaarden kunnen meegeven en eventueel 
kunnen meedenken over een andere locatie. 

• Wel vooroverleg: Geluidsgevoelige bestemmingen 
langs de A7. Gemeente W vraagt RWS een vooront-
werp te bekijken van woningbouwontwikkeling 
langs de A7. RWS constateert wat gebreken in het 
geluidsonderzoek. Zo is de door RWS voorgenomen 
aanleg van spitsstroken niet meegerekend. In goed 
overleg tussen de gemeente, het spitsstroken-pro-
ject en de geluidsadviseur is het geluidsonderzoek 
aangepast en neemt de gemeente de juiste 
akoestische maatregelen.

Belangenzone hoofdinfrastructuur
Naast beheerzones en reserveringsgebieden is er een 
gebied naast de rijksweg waarbinnen bij de planvorming 
vanuit een goede ruimtelijke ordening rekening moet 
worden gehouden met de aanwezigheid van de weg. Naast 
de effecten van de rijksweg voor de nieuwe ontwikkeling 
langs de rijksweg zullen bij die ontwikkeling ook de 
belangen van de bestaande infrastructuur beschermd en 
het gebruik geborgd moeten worden. Rijkswaterstaat 
wenst als beheerder van de rijksweg bij dergelijke 
ontwikkelingen betrokken te worden. Rijkswaterstaat is 
beheerder van de rijkswegen en reserveert vanuit deze 
functie, naast de beheerszone waar zij bevoegd gezag is op 
grond van de Wbr en de eventuele vrijwaringszones, 
ruimte in verband met de beheerdersbelangen. Het gaat 
hier om een beheerderszone om voor de korte en lange 
termijn de bestaande infrastructuur te beschermen en het 
gebruik te waarborgen.
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Praktijkvoorbeelden

• Gemeente Z. – BP Buitengebied – Reserveringszone A27 in 2013. 
RWS heeft een zienswijze ingediend voor het niet 
waarborgen van de reserveringszone langs de A27 in 
het bestemmingsplan Buitengebied. De gemeente Z. 
heeft deze zienswijze niet gehonoreerd.

• Bij een tweetal omgevingsvergunningen in de 
provincie Brabant langs de A58 werd de Barro-
reserveringszone niet genoemd. In eerste geval wilde 
de gemeente graag de medewerking van RWS en in 
tweede geval zocht de gemeente argumenten bij 
RWS om vergunning te weigeren.

Grootschalige ontwikkelingen
Als gemeenten grootschalige ontwikkelingen plannen op 
korte afstand van de rijkswegen, wil Rijkswaterstaat daarover 
graag overleggen, om te bezien wat die ontwikkelingen 
kunnen betekenen voor de ontsluiting, bereikbaarheid en 
doorstroming op de rijksweg. Het begrip ‘grootschalig’ is niet 
bij voorbaat af te bakenen. Hierbij moet gedacht worden aan 

stedelijke ontwikkelingen die leiden tot nieuwe verkeersstro-
men op de rijkswegen en de aansluitingen hierop.

Geluid 
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het voldoen aan de 
geluidsnormen. Dit gebeurt onder meer door het plaatsen 
van geluidsschermen. Voor zover nodig moeten ruimtelijke 
plannen dat mogelijk maken. Anderzijds spreekt 
Rijkswaterstaat gemeenten aan op hun verantwoordelijk-
heid als zij ontwikkelingen mogelijk willen maken die in of 
dichtbij de geluidszones langs de rijkswegen liggen.

Luchtkwaliteit
Gemeenten dienen bij grootschalige ontwikkelingen ook in 
beeld te brengen of die ontwikkelingen mogelijk zijn 
binnen de normen van luchtkwaliteit en binnen de 
afspraken die overheden samen hebben gemaakt via het 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

Externe veiligheid
De huidige rijkswegen voldoen op bijna alle plekken aan de 
regels voor externe veiligheid en voorkomen moet worden 
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dat door toename van het verkeer of door toename van 
kwetsbare functies dichtbij de rijkswegen dat niet meer het 
geval zal zijn. Gemeenten dienen in hun plannen aan te geven 
of de voorstellen passen in de regels rond externe veiligheid.

Rijksweg 
Bij overleg over een concreet ruimtelijk plan of besluit wordt 
bezien of de weg en de beheerzone op een juiste wijze in dat 
ruimtelijk plan of besluit zijn opgenomen. Het waterstaats-
werk omvat de weg zelf en alles wat daarbij hoort. 
Rijkswaterstaat dringt erop aan dat de rijksweg, inclusief 
geleiderails, bermsloot en geluidsscherm, bestemd wordt als 
Verkeer. Rijkswaterstaat vraagt ook aandacht voor een goede 
bestemming voor verzorgingsplaatsen, steunpunten en 
opslagterreinen en voor objecten, zoals reclameborden, op 
(te) korte afstand van de weg. Bij objecten gaat de aandacht 
van Rijkswaterstaat vooral uit naar de verkeersveiligheid in 
relatie tot afleiding voor de weggebruiker.

Tracéwet
Het doel is te bewaken dat een tracébesluit respectievelijk 
een wegaanpassingsbesluit binnen een jaar in een 
bestemmingsplan is verwerkt, conform de Tracéwet 
respectievelijk de Spoedwet Wegverbreding. Bij overleg over 
een concreet ruimtelijk plan of besluit bekijkt 
Rijkswaterstaat of het tracébesluit of het wegaanpassings-
besluit is verwerkt. Indien het project in aanleg of 
gerealiseerd is, wordt ook aan de hand van de actuele 
situatie (bijvoorbeeld revisietekening) bekeken of de 
rijksweg juist op de (plan)verbeelding is verwerkt. 

Eigendom
Rijkswaterstaat is eigenaar van veel grond langs de rijkswegen. 
De gemeenten wordt gevraagd om een bestemming op die 
gronden te leggen (of te continueren) die in overeenstem-
ming is met het door Rijkswaterstaat voorgestane gebruik.

Landschappelijke inpassing
Rijkswaterstaat heeft voor veel van de rijkswegen en de 
omgeving daarvan samen met de betrokken gemeenten 
landschapsplannen opgesteld. Het is dan ook belangrijk dat 
die landschapsplannen op een goede wijze verwerkt worden 
in de ruimtelijke plannen van de gemeenten.

Ecologische inpassing
Rijkswaterstaat heeft als taak om een aantal ecologische 
voorzieningen aan te leggen en te beheren. De aanleg en 
het beheer dienen dan mogelijk gemaakt te worden in de 
ruimtelijke plannen van gemeenten.

Hoofdvaarwegen

De hierboven genoemde onderwerpen zijn ook vaak aan de 
orde bij hoofdvaarwegen; denk daarbij aan de Tracéwet, 

externe veiligheid en de ecologische en landschappelijke 
inpassing. Specifiek voor de hoofdvaarwegen gelden 
onderstaande punten.
 
Vaarwegbeheer en nautische aspecten
Rijkswaterstaat waarborgt de functionaliteit van de 
hoofdvaarweg en draagt zorg voor een veilige en vlotte 
afwikkeling van het scheepvaartverkeer op die hoofdvaar-
wegen. Vanuit die optiek wordt onderscheid gemaakt in 
technisch en nautisch vaarwegbeheer. Belangrijk kader 
daarbij is de ‘Richtlijnen vaarwegen 2011’.Bij het opstellen 
van het ruimtelijk plan dient rekening te worden gehouden 
met de vrijwaringszone langs de rijksvaarweg, zoals 
opgenomen in het Barro.

Waterkwantiteit
Rijkswaterstaat is voor een aantal grote wateren de 
beheerder. Daarbij is het peilbesluit belangrijk. Het 
belangrijkste doel van peilbeheer is het bieden van 
veiligheid. Met peilbeheer voert Rijkswaterstaat  overtol-
lig water af om overstroming of schade te voorkomen en 
vult tekorten aan. In periodes van watertekorten kan 
peilbeheer ook dienen om peilen tijdelijk te verhogen 
(peil opzetten), zodat grotere buffers van zoet water 
ontstaan voor droge tijden. Met peilbesluiten wordt ook 
bewaakt of er geen andere belangen, zoals veiligheid, in 
het geding komen.
Gemeenten wordt gevraagd om in hun ruimtelijke plannen 
het mogelijk te maken dit beheer te doen met behulp van 
het peilbeheer.

Waterhuishouding

Watertoets
In het Besluit ruimtelijke ordening is in artikel 3.1.6 
vastgelegd dat ieder ruimtelijk plan een waterparagraaf 
moet bevatten die inzicht biedt in de gevolgen van het plan 
voor de waterhuishouding. Eveneens is het noodzakelijk 
dat voorafgaand aan elk ruimtelijk plan overleg met 
betrokken waterbeheerders plaatsvindt. Het gaat daarbij 
om alle waterhuishoudkundige aspecten, waaronder 
waterveiligheid, wateroverlast, watertekort, waterkwaliteit 
(o.a. verzilting) en verdroging. Ook vaarwegbelangen 
kunnen aan de orde komen. Rijkswaterstaat kan daarbij 
ook wijzen op de vergunningsvereisten. 
Bij overleg over een ruimtelijk plan wordt bezien of de 
gemaakte werkafspraken tussen gemeente en 
Rijkswaterstaat als waterbeheerder goed zijn weergegeven 
in de waterparagraaf, op de verbeelding en in de planregels.

In het ruimtelijk plan of besluit behoort het water zodanig 
te worden bestemd, dat de afvoer van water, ijs en 
sediment onbelemmerd doorgang kan vinden (hoogwater-
veiligheid) en dat het scheepvaartverkeer met bijbehorende 
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voorzieningen en de waterhuishouding met bijbehorende 
voorzieningen geen onnodige belemmeringen ondervinden. 
Het gaat hier om wateren, inclusief het buitendijkse 
gebied, die in beheer zijn bij RWS. Ook dient voor 
gebieden die zijn aangemerkt als waterbergingsgebied 
(zoals het Volkerak-Zoommeer) de bestemming waterber-
ging te worden opgenomen.

Waterveiligheid
Het is voor Rijkswaterstaat belangrijk vanuit de veiligheid 
om ontwikkelingen tegen te gaan die een belemmering 
van de afvoer- en bergingscapaciteit van de grote rivieren 
tot gevolg hebben. Er wordt bekeken of in de bestem-
mingsplannen ontwikkelingen zijn opgenomen die tot 
vermindering van de afvoer- en bergingscapaciteit leiden.
Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn een goede 
regeling voor de waterkeringen en een goede regeling voor 
de grote rivieren. In het Barro worden voor beide zaken 
regels gesteld aan ruimtelijke plannen. Bij de grote rivieren 
wijst RWS ook op de Beleidslijn Grote Rivieren. Speciaal 
aandachtspunt hierbij zijn de reserveringsgebieden voor 
rivierverruiming op lange termijn.

Praktijkvoorbeelden

• Gemeente D. haalde eerst na moeizaam overleg met 
RWS een forse uitbreiding van een bedrijventerrein 
in de Waal uit het ontwerp Bestemmingsplan.

• Gemeente V. biedt in het ontwerpbestemmingsplan 
“….waard” meer bouwruimte in de rivier voor een 
voormalige steenfabriek, waar dit door het Barro 
verboden wordt.

Waterkwaliteit
Het streven bij waterkwaliteit is gericht op gezonde, 
duurzame watersystemen in het kader van de implementatie 
van de Kaderrichtlijn Water en op het voorkomen dan wel 
beperken van emissies richting het oppervlaktewater 
(artikel 10.29a Wet milieubeheer).   
In het Barro is bepaald dat een bestemming zodanig 
gesitueerd moet worden, dat de ecologische toestand van 
het oppervlaktewaterlichaam niet verslechtert.

(Primaire) waterkeringen en de kust
Doel is te borgen dat gronden waarop de primaire water-
keringen zijn gelegen of de functie van primaire waterke-
ring hebben, de bestemming ‘primaire waterkering’ krijgen 
en zo nodig de beschermingszone een passende regeling 
krijgt. Tevens dienen de belangen van RWS betreffende het 
gebruik van de grond geborgd zijn. Het Barro stelt hiervoor 
een aantal regels, zowel voor de keringen zelf als voor 
vrijwaringszones bij de keringen.
Het Barro stelt ook een aantal eisen aan de opname van de 

kust in bestemmingsplannen. Naast het Barro is ook de 
Beleidslijn Kust relevant. Ook regionale waterkeringen en 
beschermingszones dienen een passende  bestemming te 
krijgen. Het gaat hierbij onder meer om een groot deel van 
de kanaaldijken; die zijn in beheer bij het Rijk.

IJsselmeergebied
Doel is het gebied vrij te houden van nieuwe bebouwing 
en landaanwinning. Onder bepaalde voorwaarden mogen 
alle gemeenten maximaal 5 hectare buitendijks nog 
ontwikkelen. In het Barro is voor enkele gemeenten een 
uitzondering gemaakt, zodat zij meer hectares mogen 
ontwikkelen. Het gaat dan om de gemeenten Amsterdam, 
Almere, Lelystad, Harderwijk en Gaasterlan-Sleat.

Overige

Windturbines
Voor het plaatsen van windturbines geldt de Beleidsregel 
van de Minister van Infrastructuur en Milieu op basis van de 
Wet beheer rijkswaterstaatswerken voor het plaatsen van 
windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken d.d. 
15 mei 2002, Staatscourant 2 juli 2002.

Ondergrond
In de ondergrond is sprake van een toenemende drukte als 
gevolg van o.a. delfstofwinning (gas, olie), opslag van CO2 
en diverse afvalstoffen, waterwinning, kabels en leidingen, 
ondergronds bouwen, ondergrondse infrastructuur, 
bodem- en grondwatersanering, warmte-koude opslag 
(WKO) en winning van geothermische energie.
De RWS-netwerken kunnen hiervan effecten ondervinden in 
aanleg en beheer.

Buisleidingen
In het Barro zijn sinds 1 juli 2014 regels opgenomen over 
nationale buisleidingenstroken. Gemeenten dienen bij hun 
plannen daarmee rekening te houden.
Rijkswaterstaat wordt daarin genoemd als contactpersoon 
bij plannen voor de stroken waarin nu nog geen leidingen 
liggen, maar die wel bedoeld zijn voor toekomstige 
leidingen.
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