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Digitale Watertoets
Res ultaat van de check gedaan op 27-01-2022

Digitale watertoets
De watertoets helpt u om aan de hand van de locatie van uw ruimtelijke plan en een
aantal vragen te toets en of u de belangen van het Waters chap raakt. Indien dit het
geval is krijgt u teks t en uitleg over het vervolg proces .

VOOR DE ACTIVITEIT DIGITALE WATERTOETS IS OP BASIS VAN DE GEGEVEN
ANTWOORDEN NODIG:
1.

Korte procedure

OP BASIS VAN ONDERSTAANDE LOCATIE
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VRAGEN EN ANTWOORDEN UIT DE CHECK
1.

Gaat het om een ruimtelijk plan dat uits luitend een functiewijziging van bes taande
bebouwing inhoudt?
nee

2.

Worden in het plan meer dan 10 wooneenheden gerealis eerd?
nee

3.

Is er in of rondom het plangebied s prake van wateroverlas t of grondwateroverlas t?
nee

4.

Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bes trating toe met
meer dan 1500m2?
nee

5.

Wordt op het perceel hemelwater (HWA) en afvalwater (DWA) verzameld in dezelfde
rioolbuis ?
nee

6.

Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is ?
nee

7.

Worden er op bedrijfs matige wijze activiteiten verricht waardoor het verharde
oppervlak verontreinigd raakt?
nee

8.

Bedraagt het vers chil tus s en de hoogte van de weg en de bovenzijde van de
begane-grondvloer minder dan 30 centimeter?
nee

9.

Bedraagt het vers chil tus s en de GHG (Gemiddelde Hoogs te Grondwaters tand) en
de bovenzijde van de begane-grondvloer minder dan 80 centimeter?
nee

10.

bargerveen
nee
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11.

beekhers tel
nee

12.

grondwaterbes _en_s tiltegebied
nee

13.

ruimtevoorvecht
nee

14.

verbods zone diepe boringen
nee

15.

zoekgebied
nee

16.

primaire watergebieden
nee

17.

RWZ I
nee

18.

s trokenkaart
nee

19.

pers leidingen
nee

20.

rioolgemalen
nee

21.

keurzone
nee

22.

gewijzigd klimaat
nee
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23.

huidig klimaat
nee
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DETAILS
1.

Korte procedure
Op bas is van uw locatie en gegeven antwoorden blijkt dat op uw plan de korte
procedure van toepas s ing is . U kunt in de waterparagraaf vols taan met de
s tandaard waterparagraaf.

Wat moet ik doen?
Geachte heer/mevrouw,
U heeft een watertoets uitgevoerd op de webs ite http://www.dewatertoets .nl//. Op
bas is van deze toets volgt u de korte procedure. Dit houdt in dat u direct door kunt
gaan met de planvorming van uw plan onder de voorwaarde dat u de s tandaard
waterparagraaf uit dit document toepas t.
STANDAARD WATERPARAGRAAF
Belangrijk ins trument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de
watertoets , die s inds 1 november 2003 wettelijk is verankerd. Initiatiefnemers zijn
verplicht in ruimtelijke plannen een bes chrijving op te nemen van de gevolgen van
het plan voor de waterhuis houding. Het doel van de wettelijk verplichte watertoets
is te garanderen dat waterhuis houdkundige doels tellingen expliciet en op een
evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuis houdkundige
doels tellingen betreffen zowel de waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlas t,
tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met hemelwater,
lozingen op oppervlaktewater) . Deze s tandaard waterparagraaf heeft betrekking op
het plan.

Waterbeleid
De Europes e Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bes cherming van de
oppervlaktewaterkwaliteit in de landen in de Europes e Unie. Aan alle
oppervlaktewateren in een s troomgebied worden kwaliteits doelen ges teld die in
2015 moeten worden bereikt. Ruimtelijk relevant rijks beleid is verwoord in de Nota
Ruimte en het Nationaal Waterplan (inclus ief de s troomgebiedbeheerplannen).
Op provinciaal niveau zijn de Omgevings vis ie en de bijbehorende
Omgevings verordening richtinggevend voor ruimtelijke plannen. Het Waters chap
Vechts tromen heeft de beleids kaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het
Waterbeheerplan 2016-2021. De belangrijks te ruimtelijk relevante thema's zijn
waterveiligheid, klimaatbes tendigheid omgeving en ruimte voor waterberging.
Daarnaas t is de Keur van Waters chap Vechts tromen een belangrijk regels tellend
ins trument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden.
Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waters chap Vechts tromen opges telde
gemeentelijk Waterplan en het gemeentelijk Riolerings plan van belang bij het
afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen.

Waters ys teem
In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige
waters ys temen nages treefd. Dit betekent concreet dat droge perioden worden
doors taan zonder droogtes chade, vis s terfte en s tank, en dat in natte perioden geen
overlas t optreedt door hoge grondwaters tanden of inundaties vanuit
oppervlaktewateren. Problemen worden niet afgewenteld op andere gebieden of
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latere generaties . Het principe """"eers t vas thouden, dan bergen, dan pas
afvoeren"""" is hierbij leidend. Rijk, provincies en gemeenten hebben in het
Nationaal Bes tuurs akkoord Water doelen vas tgelegd voor het op orde brengen van
het waters ys teem.

Afvalwaterketen
Het zoveel mogelijk s cheiden van vuil en s choon water is belangrijk voor het
bereiken van een goede waterkwaliteit. Door te voorkomen dat grote hoeveelheden
relatief s choon hemelwater door riools tels els worden afgevoerd, neemt het aantal
overs torten van verontreinigd rioolwater op oppervlaktewater af en neemt de
doelmatigheid van de rioolwaterzuivering toe. Hierdoor verbetert zowel de kwaliteit
van oppervlaktewateren waarop overs torten plaats vinden als de kwaliteit van het
effluent ontvangende oppervlaktewater. Indien het s chone hemelwater door middel
van infiltratie in het gebied wordt vas tgehouden alvorens het wordt afgevoerd naar
oppervlaktewater, draagt dit bovendien bij aan de duurzaamheid van het
waters ys teem. Vandaar dat het principe """"eers t s choonhouden, dan s cheiden, dan
pas zuiveren"""" een belangrijk uitgangs punt is bij nieuwe s tedelijke ontwikkelingen.
Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld of wordt afgekoppeld van het
bes taande riools tels el is oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem
uitgangs punt. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is , is lozing op het
oppervlaktewater via een bodempas s age gewens t.
Wateras pecten plangebied
Waterhuis houding Het plan loopt geen verhoogd ris ico op wateroverlas t als gevolg
van overs tromingen. Het plan heeft geen s chadelijke gevolgen voor de
waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het plangebied geen
wateroverlas t of grondwateroverlas t gecons tateerd. De toename van het verharde
oppervlak is minder dan 1500m2. Het plangebied bevindt zich niet binnen een
bes chermings zone of herinrichtings zone langs een waterloop, primair watergebied,
invloeds zone zuiverings technis ch werk of een retentiecompens atiegebied.
Voorkeurs beleid hemelwaterafvoer In het plan wordt het afvalwater en het
hemelwater behandeld via (de gekozen optie wordt hieronder beves tigd met ja): een
gemengd s tels el een ges cheiden s tels el: hemelwater wordt geinfiltreerd. ja een
ges cheiden s tels el: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater.
hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool van een verbeterd
ges cheiden s tels el.
Aanleghoogte van de bebouwing Voor de aanleghoogte van de gebouwen (onderkant
vloer begane grond) wordt een ontwaterings diepte geadvis eerd van minimaal 80
centimeter ten opzichte van de gemiddelde hoogs te grondwaters tand(GHG). Bij een
afwijkende maatvoering is de kans op s tructurele grondwateroverlas t groot. Bij het
bouwen zonder kruipruimte kan worden vols taan met een geringere
ontwaterings diepte. Kelders dienen waterdicht te zijn. Om wateroverlas t en s chade
in woningen en bedrijven te voorkomen wordt geadvis eerd om een drempelhoogte
van 30 centimeter boven het s traatpeil te hanteren. Ook voor lager, beneden het
maaiveld, gelegen ruimtes (kelders , parkeergarages ) moet aandacht worden
bes teed aan het voorkomen van wateroverlas t. In het plan wordt er naar ges treefd
het voorkeurs beleid van het waters chap op te volgen.
Watertoets proces De initiatiefnemer heeft het waters chap Vechts tromen
geinformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets . De
beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte procedure van de
watertoets is toegepas t. De bes temming en de grootte van het plan hebben een
geringe invloed op de waterhuis houding.
De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waters chap
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Vechts tromen geeft een pos itief wateradvies .
Algemene info: In de procedurebepalingen van de Wro voor het bes temmings plan is
opgenomen dat de kennis geving wordt toegezonden aan de ins tanties die bij het
overleg zijn betrokken. De terinzagelegging van het bes temmings plan kunt u zenden
aan kennis gevingwro@vechts tromen.nl.
Verklaring Dit document is een automatis ch gegenereerd bes tand op bas is van de
door u ingevulde gegevens . U bent akkoord gegaan met de door u ingevulde
gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld. "" "

Waar moet ik op letten?
Achtergrondinformatie
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