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Inleiding
In Nederland bestaan verschillende typen ruimtelijke plannen. De plannen worden door het rijk, de
provincie of gemeente opgesteld. Deze typen plannen verschillen in schaalniveau, reikwijdte en type
ontwikkeling. In dit handboek is de volgende onderverdeling gemaakt:
Plannen op rijks- of regionaal schaalniveau:
1. Structuurvisies, plan-M.E.R.’s, AMvB’s, aanwijzingen.
Bestemmingsplannen, inpassingsplannen, planologische afwijkingen of -verordeningen:
2. Ontwikkeling van grootschalige nieuwbouw.
3. Herstructurering van bestaand stedelijk gebied.
4. Kleinschalige ontwikkeling van nieuwbouw of herstructurering (eventueel inclusief Waboprocedures, Omgevingsvergunning).
5. Conserverende ruimtelijke plannen (actualisaties of beheerverordeningen).
Andere soorten ruimtelijke plannen:
6. Infrastructuurprojecten en -procedures.
7. Ontwikkelingen in landelijk gebied (zoals landinrichting, natuurontwikkeling).
8. Plannen in het kader van de Crisis- en Herstelwet.
Afhankelijk van het soort ruimtelijk plan is een andere kijk op de waterthema’s uit deel 2 nodig. Wij
noemen dit ’het bekijken van een ruimtelijke ontwikkeling door een waterbril‘. Het proces bij de
totstandkoming van een ruimtelijk plan, de rol van het waterschap en het resultaat is per plantype
verschillend.
In dit deel staat aangegeven hoe een initiatiefnemer1 van een ruimtelijk plan tot resultaten kan
komen. In deel 1 is beschreven wat de resultaten van het watertoetsproces zijn: een
afsprakennotitie, waterparagraaf en wateradvies. Met name de totstandkoming van waterparagraaf
is een proces dat begint met vragen stellen door het waterschap. De belangrijkste vragen zijn:
 Wat zijn de kenmerken van het ruimtelijk plan in relatie met waterbeheer? Wat is het
schaalniveau voor water dat overeenkomt met het schaalniveau van het ruimtelijk plan?
 Hoe betrekt u het waterschap bij het planproces? Welke aspecten moeten voorafgaand aan de
planvorming worden vastgelegd?
 Wat zijn voorbeelden van meest gestelde vragen tijdens het eerste overleg? Vragen die het
waterschap vaak stelt?
 Hoe maakt u een eerste aanzet voor een waterparagraaf? Hoe kan een initiatiefnemer de
waterthema’s opnemen in het ruimtelijk plan?
 Waar vindt u informatie en methodiek? Waar kan een initiatiefnemer (nadere) informatie vinden
over methodieken en inhoud?

1

Definitie initiatiefnemer. Zie deel 1: Het handboek is geschreven voor “initiatiefnemers van ruimtelijke plannen”. Dit zijn
met name de gemeenten, projectontwikkelaars en ingenieurs- en adviesbureaus (namens gemeenten) en soms de
provincies Utrecht of Zuid-Holland. In dit handboek staat heel vaak “de gemeente” aangegeven. Hier kunt u ook een
andere initiatiefnemer voor lezen.
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Leeswijzer deel 3
Per type ruimtelijk plan zijn bovenstaande vragen uitgewerkt en toegelicht in dit deel (deel 3).
Samen met de uitleg over water (deel 2) is dit een basis voor een goede ruimtelijke onderbouwing
en een geslaagd watertoetsproces. Het verdiend aanbeveling om niet één keer heel deel 3 te gaan
lezen. Het advies is om de volgende stappen te doorlopen:
Stap 1)
Stap 2)

Kies uit de lijst op pagina 4 het type plan dat (het meest) overeen komt met uw
ruimtelijk plan.
Lees de bijbehorende bladzijden in deel 3.

Onderverdeling plannen op basis van schaalniveau
In onderstaande schema is aangegeven op welke manier het schaalniveaus van de ruimtelijke
ordeningsplannen en waterbeheerplannen met elkaar overeenkomen. Dit kan worden beschouwd
als een ‘vertaaltabel’ tussen de ruimtelijke ordening en het waterbeheer.
Structuurvisies

Stroomgebieden/dijkringen
Beheergebied waterschap

Stedelijke en landelijke ontwikkeling
Bestemmingsplan
Kleinschalige
ontwikkelingen

Peilgebieden, afvoergebied

=

Bouwplan
woning

Peilgebied,
waterkering
Vloerpeil,
regenpijp

Afb. 1. Schematische indeling van schaalniveaus tussen de ruimtelijke ordening en de waterwereld.

Toelichting verschillende schaalniveaus water en ruimtelijk plan.
Abstractie ruimtelijke plannen vragen van de initiatiefnemer en het waterschap een heel andere
benadering dan concrete (bouw)plannen.
Een gemeentelijke Structuurvisie (plan op regionaal niveau) beschrijft in grote lijnen een
langetermijnvisie van een groot plangebied (de hele gemeente). In een structuurvisie staan de
grote ruimtelijke ontwikkelingen benoemd. Op een plankaart blijven deze ontwikkelingen beperkt
tot vlekken en lijnen (schetsen, ontwikkelingsrichtingen). De initiatiefnemende overheid gebruikt
een structuurvisie om locatiekeuzes van bijvoorbeeld stedelijke uitbreidingen te maken. Ook staan
er ontwikkelingsrichtingen van bijvoorbeeld agrarische functies of natuur in genoemd.
Het waterschap sluit op dit niveau aan door de nadruk te leggen op kansen om het waterbeheer
klimaatbestendig te maken, bodemdaling te voorkomen en advies te geven waar het beste
nieuwbouw kan plaatsvinden (locatiekeuze). Dergelijke plannen hoeven niet te worden uitgewerkt
tot een detailniveau waarbij bijvoorbeeld de hoogteligging van watervoorzieningen (kunstwerken,
zoals gemalen en dammen), of afspraken over beheer en onderhoud wordt vastgelegd.
Kleinschalige bouwplannen vragen een andere benadering en detailniveau. De gevolgen voor
water kunnen veel specifieker (en vaak technischer) worden verwoord. Denk bijvoorbeeld aan het
opnemen van de ligging van rioolpersleidingen en de beperkingen voor functies in de buurt van
waterkeringen. Of het bepalen van het vloerpeil van gebouwen ten opzichte van het hoge
waterpeil en de methode van de afvoer van overtollig hemelwater bepalen. Tijdens het
watertoetsproces kunnen alvast afspraken worden gemaakt over het beheer en onderhoud van
oppervlaktewateren.
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1. Structuurvisies, plan-M.E.R.’s, AMvB, Aanwijzingen
Kenmerken van uw ruimtelijk plan
 Plannen op rijks- en regionaal schaalniveau
die een langetermijnontwikkelingsvisie
beschrijven.
 In deze plannen worden locatiekeuzes voor
nieuwe (stedelijke) uitbreidingen en/of
infrastructuur gemaakt.
 In het plan worden keuzes gemaakt over
ontwikkelingsrichtingen van bestaand
stedelijk gebied,natuurgebieden, agrarische
gebieden.
Structuurvisies of M.E.R. hebben de volgende kenmerken voor water:
 Locatiekeuzes en grootschalige functiewijzigingen (op de lange termijn) vragen een nieuw of
ander type watersysteem.
 De waterstructuur en wateropgaven voor de lange termijn staan centraal. Vraag bij het
waterschap na of er een wateropgave in of rondom uw plangebied ligt.
 De visie uit het Waterbeheerplan 2010-2015 “Water voorop” geeft een eerste beleidsinput.
 De inhoudelijke invulling is afhankelijk van ambitie van de gemeente, waterschap en anderen.
Betrek het waterschap bij het proces.
 Betrek de waterbeheerder als adviseur in planproces. Het waterschap heeft data, kennis van het
gebied en kan aangeven waar extra kosten nodig zijn om functies op de lange termijn te laten
renderen.
 Maak een afsprakennotitie voor dit (lange) planproces. Wat verwachten de overheden van
elkaar? Leg de rol van het waterschap vast (bestuurlijk, financieel, kennis).
 Vraag het waterschap informatie over de wateragenda en wateropgaven.
 Let op de planning: Het vormen van een visie en bepalen van ambitie door het waterschap kost
tijd. Neem in vroeg stadium contact met waterschap op.
 Het waterschap investeert (ook) in het gebied door uitvoering van waterprojecten. Wellicht dat dit
kansen biedt om de ruimtelijke kwaliteit in het gebied te verbeteren.
 Vraag uiteindelijk een formele reactie van het waterschap. Dit moet het sluitstuk zijn van het
watertoetsproces.
Voorbeelden van vragen die het waterschap stelt:
Om water in uw plan op te nemen, zal het waterschap onderstaande vragen stellen. Het verdient
aanbeveling om een antwoord op deze vragen te hebben bij het eerste overleg.
Algemeen
 Wat is de regionale gebiedsagenda voor water (bijvoorbeeld in het kader van MIRT)?
 Zijn er landelijke waterontwikkelingen te verwachten? Bijvoorbeeld het Deltaprogramma, de
Europese Kaderrichtlijn Water.
 Gaan er in uw plangebied bestemmingsfuncties veranderen? Verschuiven er functies, komen er
nieuwe functies bij?
 Komt er uitbreiding van stedelijk gebied? Zo ja, waar? Wat heeft dat voor gevolg voor water?
 Houdt u rekening met de ondergrond? De waterbelangen verschillen zeer in veenweidegebied
(bodemdaling, hoge grondwaterstanden), zandgebieden (infiltratie, lage grondwaterstanden,
geen oppervlaktewater) of kleigronden (waterberging in oppervlaktewater, verschillende
grondwaterstanden, verzakkingen).
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Veiligheid:
 Houd rekening met waterveiligheid. Beperk bouwen in diepe polders (intensivering kapitaal in
polders), en/of hanteer het principe van meerlaagsveiligheid (zie deel 2).
 Wat vindt de provincie, rijkswaterstaat van de ruimtelijke ontwikkeling, in het kader van hun
beleid om overstromingsrobuust te bouwen?
 Liggen er waterkeringen in het gebied? Raadpleeg hiervoor de GIS-datadeler. Indien de
waterkering(en) opgehoogd en verbreed moeten worden, vraagt dit ruimte.
Voldoende water
 Is er een wateropgave voor oppervlaktewater? Vraag bij het waterschap na of er een
wateropgave in of rondom uw plangebied ligt. Zo ja, vraagt deze opgave ruimte?
 Zijn er functies die afhankelijk zijn van de aanvoer van zoet water? Zo ja, hoe wordt de aanvoer
van zoetwater gewaarborgd?
Schoon water
 Waar liggen kwetsbare wateren? U kunt deze informatie vinden op onze GIS-datadeler.
Betekent dit dat er bepaalde functies moeten worden aangepast?
 Hebben ruimtelijke ontwikkelingen negatieve invloed op drinkwaterwinningen?
De andere waterthema’s, zoals beheer en onderhoud en grondwater, zijn voor dit type ruimtelijke
plannen niet relevant.
Opstellen waterparagraaf: Hoe kunt u water implementeren in uw plan?
De meest voorkomende stappen om tot een waterparagraaf te komen zijn:
 Maak een samenvatting van het proces (samen de visie en ambities bepalen)
 Beschrijf het huidige watersysteem kort en verwijs naar de vastgestelde waterplannen en het
(rijks-, provinciale) waterbeleid.
 Beschrijf samen met het waterschap de wateropgaven, de langetermijnvisie en het
ruimtegebruik van water.
 Zet de waterthema’s die ruimtelijke gevolgen (ruimteclaim) hebben op een plankaart.
Uitvoerbaarheid en kostenverhaal water
De financiële consequenties worden veelal niet uitgewerkt in een Structuurvisie. De
ontwikkelrichting en de wateraspecten zijn wel in de structuurvisie opgenomen, maar het nieuwe
ruimtelijke beleid krijgt pas echt vorm nadat het is ’vertaald’ in bestemmingsplannen of andere
ruimtelijke plannen en de daarbij behorende exploitatieplannen. De initiatiefnemer moet echter op
basis van artikel 2.1 uit de Wro wel aan te tonen hoe zij de voorgenomen ontwikkelingen wil
verwezenlijken.
Het is om deze reden nodig om tijdens het planproces van de structuurvisie afspraken over
mogelijke kostenverdeling van watermaatregelen te maken. Het waterschap heeft hierin een
adviserende rol. Voor het waterschap is het van belang om in structuurvisies de relaties tussen
enerzijds ontwikkelingsgebieden en anderzijds voorzieningen die verband houden met het
watersysteem (waaronder ruimtereserveringen) geduid te krijgen. Op deze manier kan via de
waterplannen en -projecten van het waterschap hier rekening mee worden gehouden.
De structuurvisie is ook van belang voor de situatie dat later een bestemmingsplan wordt
vastgesteld voor een ontwikkelingslocatie, terwijl in dat bestemmingsplan geen watermaatregel is
opgenomen, omdat bijvoorbeeld deze buiten de ontwikkelingslocatie ligt. Het gaat dan om een
bovenwijkse voorziening (bijvoorbeeld een centrale waterberging). De structuurvisie biedt dan
voldoende grondslag voor kostentoedeling ten laste van de ontwikkelingslocatie.
Instrumenten en methodieken
 Start van het proces: neem contact op met de waterbeheerder via telefoon. Zie website voor
informatie: http://hdsr.nl/watertoets of e-mail watertoets@hdsr.nl. Immers, er is altijd een
waterbelang (het is niet zinvol de digitale watertoets te doorlopen)
 Bekijk de langetermijnvisie water. Bekijk naast het waterbeheerplan (strategie en lange
termijnvisie voor hele beheergebied) ook de Waterstructuurvisie voor 2050 (aanvragen via
watertoets@hdsr.nl)
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 Gebruik het principe van de lagenbenadering voor de plan-analyses. Zie www.ruimtexmilieu.nl
 Gebruik de GGOR-methodiek samen met het waterschap. GGOR is: het Gewenste Grond- en
Oppervlaktewater Regime. Op basis van deze informatie kunt u, in samenwerking met het
waterschap, inzicht krijgen in welke functies zich op welke plaats het beste kunnen ontwikkelen.
Daarbij wordt dan snel duidelijk of u zonder extra kosten kunt ontwikkelen of welke
randvoorwaarden gelden voor bijvoorbeeld klimaatadaptatie. Zie voor een toelichting op de
GGOR-methodiek het handboek Watergebiedsplannen http://www.hdsr.nl/beleidplannen/watergebiedsplannen/handboek/
 Gebruik gidsmodellen als input bij het planvormingsproces: http://www.gidsmodellen.nl of
www.ruimtelijkeadaptatie.nl
 Organiseer samen met waterschap een waterateliers, ontwerpsessies e.d.
 Benut de digitale water-data en geografische informatie (GIS) van het waterschap. Zie pag. 22
van dit handboek.
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2. Ontwikkeling van grootschalige nieuwbouw
Kenmerken van uw ruimtelijk plan
Van een grootschalige ontwikkeling is
sprake bij:
 meer dan 10.000 m2 plangebied en/of
toename aan verharding;
 toename aan fruitteelt of sedumkwekerij
van meer dan 10.000 m2;
 ontwikkeling waarbij een
bestemmingsplan of inpassingsplan
vastgesteld moet worden.
Stedenbouwkundig masterplan / inrichtingsvisie
Naast de wettelijke planfiguren zijn er ook vele andere ruimtelijk relevante plannen die door
gemeenten worden opgesteld, maar die geen directe juridische doorwerking hebben. Een
voorbeeld hiervan is het stedenbouwkundige plan, maar hier kan ook een masterplan,
inrichtingsvisie, beeldkwaliteitplan, groenstructuurplan, etc. onder worden verstaan. Plannen zoals
stedenbouwkundige ontwerpen staan aan de oorsprong van wettelijke ruimtelijke planfiguren.
Juist daarom vindt het waterschap het belangrijk om meteen aan het begin van de
ontwerpprocessen van deze zachte plannen te worden betrokken. Het watertoetsproces richt zich
dan op het correct toepassen van de ‘lagenbenadering’. De lagenbenadering gaat ervan uit dat de
ruimte is opgebouwd uit verschillende lagen:
1. De ondergrond: water, bodem en het zich daarin bevindende leven.
2. De netwerken: alle vormen van zichtbare en onzichtbare infrastructuur, aangeduid als
de ruimtelijke structuur (zoals verkeer, natuur en water).
3. Het landgebruik: ruimtelijke patronen door menselijk gebruik, ofwel de ruimtelijke
inrichting (wonen, bedrijven, recreatie, landbouw et cetera).
Elke onderste laag beïnvloedt de inrichting van de laag erboven.
Verder richt het watertoetsproces zich op een goede aansluiting op het bestaande watersysteem
en het zoeken naar kansen om knelpunten in het watersysteem op te lossen.

Grootschalige ruimtelijke plannen hebben de volgende kenmerken voor water:
 Het watersysteem verandert, bijvoorbeeld van water dat optimaal is voor landbouw, naar een
watersysteem ten behoeve van wonen (stedelijk gebied): Door de functiewijziging zal het
watersysteem anders moeten gaan functioneren. Er gelden daarbij andere (landelijke) normen
voor bijvoorbeeld overstroming, wateroverlast en watertekort.
 De inhoudelijke invulling is afhankelijk van de ambitie van de gemeente en het waterschap. Het
nieuwe watersysteem zal klimaatrobuust moeten worden ontworpen. Eventuele knelpunten en
wateropgaven kunnen dan worden meegenomen. Minimaal dient voldaan te worden aan het
standstill principe 2.
 In veel gebieden zullen extra kosten gemaakt moeten worden voor aangepast bouwen, met
name in veenweidegebieden en kwelgebieden en in de buurt van waterkeringen en
rioolwaterzuiveringen.
 Een grote toename aan kapitaal (o.a. door het bouwen van veel huizen of bedrijven) in een
polder kan ertoe leiden dat het beschermingsniveau tegen overstromingen aangepast moet
worden. Er moeten dan bijvoorbeeld kosten gemaakt worden om de waterkering op te hogen, of

2

Definitie standstill: zie deel 1. Standstillprincipe is de minimale ambitie in het watertoetsproces. De ruimtelijke
ontwikkeling leidt niet tot verslechtering van het huidige functioneren van het watersysteem, de veiligheid en
de waterketen, zowel voor waterkwaliteit en waterkwantiteit.
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bij de inrichting moet rekening gehouden worden met het voorkomen van schade bij
overstromingen (meerlaagsveiligheid).
Betrek het waterschap bij het proces
 Neem vroegtijdig contact op met het waterschap. Het eerste contact vanaf het begin van het
proces kan plaats vinden via watertoets@hdsr.nl. Op deze manier kan het waterschap
meedenken in de grondexploitatie (overeenkomst, Grex) en het Programma van Eisen.
 Bepaal samen de rol (wat betreft in te zetten financiële middelen, personele capaciteit en kennis
en advies) van waterschap, gemeente en provincie. Leg de rol van het waterschap bestuurlijk
vast.
 Neem (telefonisch) contact op met het waterschap. Betrek het waterschap als adviseur in het
planproces. Vraag het waterschap om informatie, vraag om constructief meedenken. Let op dat
visievorming en bepalen van ambitie tijd kost bij het waterschap.
 Vraag uiteindelijk een formele reactie van het waterschap. Dit moet het sluitstuk zijn van het
watertoetsproces.
Voorbeelden van vragen die het waterschap stelt:
Om water in uw plan op te nemen, zal het waterschap onderstaande vragen kunnen stellen. Het is
aan te bevelen om een antwoord op deze vragen te hebben bij het eerste overleg.
Algemeen
 Houdt rekening met gebiedsspecifieke wateraspecten. Denk bijvoorbeeld aan veenweidegebied
(bodemdaling), zandgebieden (infiltratie), kleigronden (zakkingen)
 Wat is uw ambitie met betrekking tot duurzaam en integraal waterbeheer?
 Is het nieuwe waterhuishoudingsysteem klimaatbestendig?
 Gelden er extra wateropgaven in uw plangebied?
Veilige dijken
 Liggen er waterkeringen in het gebied? Raadpleeg hiervoor de GIS-datadeler (zie de link onder
het kopje instrumenten en methodieken). Moeten deze opgehoogd en verbreed worden?
Droge voeten
 Is het nieuwe waterhuishoudingsysteem klimaatbestendig?
 Hoe gaat u om met hemelwaterafvoer tijdens piekbuien?
 Is aanpassing van het oppervlaktewaterpeil noodzakelijk?
 Ruimte voor water: Moet er water gegraven worden in verband met compensatie? Wordt het
watersysteem aangepast?
 Permanente onttrekking van grondwater is niet toegestaan. Heeft dit verbod gevolgen voor het
plan? Het kan voorkomen dat het bouwplan een andere drooglegging moet krijgen en dus een
groter ruimtebeslag voor oevers nodig is.
Schoon water
 Wat is het effect op de waterkwaliteit (ecologisch en chemisch)?
 Maak keuze rioolstelsel en bepaal ruimtelijke consequenties daarvan.
Grondwater
 Wat is het effect op het grondwatersysteem? Vloerpeilhoogte versus waterpeil?
Beheer en onderhoud
 Wie gaat het nieuwe watersysteem beheren en onderhouden?
Opstellen waterparagraaf: Hoe kunt u water implementeren in uw plan?
 Stel een (structuur) water- en rioleringsplan op samen met waterschap.
 Beschrijf kort het huidig watersysteem en verwijs naar bestaand beleid, zoals het gemeentelijk
waterplan en het (provinciale) waterbeleid.
 Beschrijf de wateropgaven en het ruimtegebruik voor water.
 Geef de consequenties voor water door de (geplande) ruimtelijke ontwikkelingen aan.
 Zet de waterthema’s die ruimtelijke gevolgen (ruimteclaim) hebben op een plankaart.
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Uitvoerbaarheid en kostenverhaal water
Gezien de belangen van het waterschap (als publiekrechtelijke behartiger van de waterhuishouding
en soms ook als grondeigenaar) wil zij graag betrokken worden bij het opstellen van de
overeenkomst en/of het exploitatieplan.
Het waterschap maakt graag afspraken over de economische uitvoerbaarheid, de kosten van
werken en werkzaamheden en de kostenverdeling (zoals consequenties voor eventuele
investerings-, beheer- en onderhoudskosten). Wanneer bijvoorbeeld een bestemmingsplan (of
wijzigingsplan) voor de eerste keer voorziet in nieuwbouw moet door de gemeente een
exploitatieplan opgesteld worden voor het verhalen van publiekrechtelijke kosten. Er hoeft geen
exploitatieplan opgesteld te worden wanneer er een grondexploitatieovereenkomst wordt gesloten.
Deze overeenkomst wordt gesloten in de beginfase van het project en partijen hebben veel
onderhandelingsruimte.
Instrumenten en methodieken
 Start van het proces: U kunt contact opnemen met de waterbeheerder via de telefoon. Zie de
website: http://www.hdsr.nl/watertoets of email watertoets@hdsr.nl. Immers, er is altijd een
waterbelang (het is niet zinvol om de digitale watertoets te doorlopen)
 Bij grote ontwikkelingen is het nodig om met een berekening te bepalen of een plan voldoet aan
het standstill principe3. Hiervoor zijn verschillende methodieken beschikbaar, waarbij het
waterschap bepaalt welke berekening nodig is en hoe die uitgevoerd zou moeten worden. Ook is
het nodig helder te maken welke aspecten van een ontwikkeling, en welke
waterhuishoudkundige effecten doorgerekend moeten worden.
 Gebruik de lagenbenadering voor het analyseren van uw ruimtelijk plan. Zie
www.ruimtexmilieu.nl en geografische analyse: http://www.ruimtexmilieu.nl/?nID=920
 Gebruik een stappenplan voor waterrobuust bouwen
http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/resultaten/stappenplan-water-robuust-bouwen of de
website www.ruimtelijkeadaptatie.nl
 Benut bestaande kennis/informatie . zie www.ruimtelijkeadaptatie.nl
 Organiseer samen met het waterschap sessies om ambities te bepalen, bijvoorbeeld klimaatateliers, ontwerpsessies e.d.
 Gebruik de GGOR-methodiek samen met het waterschap. Op basis van het gewenste grond- en
oppervlaktewaterregime kunt u inzicht krijgen in welke functies zich op welke plaats het beste
kunnen ontwikkelen, zonder extra kosten voor klimaatadaptatie of water. De GGOR-methodiek
is beproefd concept bij watergebiedsplanproces: zie http://www.hdsr.nl/beleidplannen/watergebiedsplannen/handboek/
 Benut de digitale water-data en geografische informatie (GIS) van het waterschap. Zie pag. 22.

3

Definitie standstill: zie deel 1. Standstillprincipe is de minimale ambitie in het watertoetsproces. De ruimtelijke
ontwikkeling leidt niet tot verslechtering van het huidige functioneren van het watersysteem, de veiligheid en de
waterketen, zowel voor waterkwaliteit en waterkwantiteit.
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3. Herstructurering van bestaand stedelijk gebied
Kenmerken van uw ruimtelijk plan
Van een grootschalige herstructurering van
woonwijken of bedrijventerreinen is sprake
bij:
 een toename van meer dan 10.000 m2
verharding in stedelijk gebied;
 een toename van meer dan 10.000 m2
verharding in landelijk gebied;
 een ontwikkeling waarbij een
bestemmingsplan of inpassingsplan
vastgesteld moet worden.
Grootschalige herstructureringen van bestaand stedelijk gebied hebben vaak de volgende
kenmerken voor water:
 Het watersysteem verandert op wijkniveau én op regionaal niveau.
 Door grootschalige veranderingen moet vaak het (grond)watersysteem ook veranderen, waarbij
knelpunten in het (bestaande) watersysteem aangepakt kunnen worden.
 Er is ruimte voor water(berging) nodig indien in het gebied een (kwantitatieve) wateropgave is.
 De aan- en afvoer van water moet gegarandeerd blijven of verbeteren ten opzichte van huidig
functioneren. Kunnen bijvoorbeeld peilgebieden worden samengevoegd? Zo ja, dit heeft
voordelen voor beheer en onderhoud.
 Te weinig of teveel grondwater kunnen een bepalende rol spelen voor het wijzigen van functies.
 Vaak zal de gemeente de riolering willen veranderen (bijvoorbeeld grootschalig afkoppelen, mits
dit hydraulisch mogelijk is).
Betrek het waterschap bij het proces
 Betrek het waterschap als adviseur in het planproces. Vraag informatie op. Bedenk dat
visievorming en bepalen van ambitie tijd kost.
 Als blijkt dat er een wateropgave is (kwantitatief of kwalitatief), of aanpassing van het
watersysteem door deze ontwikkeling nodig is, doorloop dan alstublieft een intensief
overlegproces met het waterschap.
 Wat is de gezamenlijke ambitie voor duurzaam en integraal waterbeheer?
 Wat is de ambitie van de gemeente met betrekking tot de waterketen? Minimaal: voldoen aan de
beleidsregels uit het Gemeentelijk rioleringsplan of waterketenbeleid.
 Als er meer afvoer naar oppervlaktewater plaatsvindt (zoals bij grootschalig afkoppelen), neem
dan contact met het waterschap op over hydraulische aspecten.
 Vraag uiteindelijk een formele reactie van het waterschap. Dit moet het sluitstuk zijn van het
watertoetsproces.
Voorbeelden van vragen die het waterschap stelt:
Om water in uw plan op te nemen, zal het waterschap onderstaande vragen stellen. Het verdient
aanbeveling om een antwoord op deze vragen te hebben bij het eerste overleg:
Algemeen
 Houdt u rekening met gebiedsspecifieke wateraspecten? Denk bijvoorbeeld aan
veenweidegebied (bodemdaling), zandgebieden (infiltratie), kleigronden (zakkingen).
Veiligheid
 Liggen er waterkeringen in het gebied? Raadpleeg hiervoor de GIS-datadeler.
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Droge voeten
 Is er te weinig waterberging in de wijk? Ondervinden bewoners (grond)wateroverlast?
 Is het nieuwe waterhuishoudingsysteem klimaatbestendig?
 Hoe gaat u om met hemelwaterafvoer tijdens piekbuien?
 Ruimte voor water: Is er een compensatieplicht? Wordt het watersysteem aangepast?
 Wat is het effect van de ontwikkeling op het grondwatersysteem?
 Is aanpassing van het oppervlaktewaterpeil noodzakelijk?
 Permanente onttrekking van grondwater is niet toegestaan. Heeft dit verbod gevolgen voor het
plan? Het kan voorkomen dat het bouwplan een andere drooglegging moet krijgen en dus een
groter ruimtebeslag voor oevers nodig is.
Schoon water
 Wat is het effect op de waterkwaliteit (ecologisch en chemisch)?
 Maak een keuze voor het rioolstelsel (gemengd, gescheiden of verbeterd gescheiden) en bepaal
de ruimtelijke consequenties.
Beheer en onderhoud
 Zijn de (nieuwe en bestaande) oevers en watergangen goed bereikbaar voor beheer en
onderhoud? Zo niet, dan is het nu de kans om dit goed te regelen.
 Wie gaat het nieuwe watersysteem beheren en onderhouden?
Opstellen waterparagraaf: Hoe kunt u water implementeren in uw plan?
 Stel samen met het waterschap een water- en rioleringsplan op.
 Beschrijf het huidige watersysteem en verwijs naar het gemeentelijk waterplan en waterbeleid.
 Beschrijf de wateropgaven en het ruimtegebruik voor water.
 Geef de consequenties voor water door de (geplande) ruimtelijke ontwikkelingen aan.
 Maak berekeningen voor het nieuwe watersysteem, inrichtingsschetsen.
 Zet de waterthema’s die ruimtelijke gevolgen (ruimteclaim) hebben op een plankaart.
Uitvoerbaarheid en kostenverhaal water
Gezien de belangen van het waterschap (als publiekrechtelijke behartiger van de waterhuishouding
en soms ook als grondeigenaar) wil het waterschap graag betrokken worden bij het opstellen van de
overeenkomst en/of het exploitatieplan.
Het waterschap maakt graag afspraken over de economische uitvoerbaarheid, de kosten van
werken en werkzaamheden en de kostenverdeling (zoals consequenties voor eventuele
investerings-, beheer- en onderhoudskosten). Wanneer bijvoorbeeld een bestemmingsplan voor de
eerste keer voorziet in nieuwbouw moet door de gemeente een exploitatieplan opgesteld worden
voor het verhalen van publiekrechtelijke kosten. Er hoeft geen exploitatieplan opgesteld te worden
wanneer er een grondexploitatieovereenkomst wordt gesloten. Deze overeenkomst wordt gesloten
in de beginfase van het project en partijen hebben veel onderhandelingsruimte.
Instrumenten en methodieken
 Start van het proces: neem contact op met waterbeheerder via telefoon. Zie de website voor
informatie: http://www.hdsr.nl/watertoets of email watertoets@hdsr.nl. Immers, er is altijd een
waterbelang (het is niet zinvol om de digitale watertoets te doorlopen).
 Bij grote ontwikkelingen is het nodig helder te maken welke waterhuishoudkundige effecten
moeten worden doorgerekend.
 Gebruik het algemeen (landelijk) uitgangspunt van de lagenbenadering. Zie
www.ruimtexmilieu.nl
 Gebruik een stappenplan voor waterrobuust bouwen:
http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/resultaten/stappenplan-water-robuust-bouwen
 Kijk op www.ruimtelijkeadaptatie.nl
 Vaak gaat de discussie over het afkoppelen van hemelwater. Gebruik de beslisboom ‘Omgaan
met schoon en vuil hemelwater’. Zie deel 2 (thema Schoon water in de afvalwaterketen).
 Benut de digitale water-data en geografische informatie (GIS) van het waterschap. Zie pag. 22.
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4. Kleinschalige ontwikkeling van nieuwbouw of
herstructurering
Kenmerken van uw ruimtelijk plan
Van kleinschalige nieuwbouw of
herstructurering is sprake bij:
 ontwikkelingen waarbij de ligging van het
plangebied al is gekozen. De focus ligt
daarom bij de inrichting van het gebied;
 ontwikkelingen waarbij een
bestemmingsplan of inpassingsplan
vastgesteld moet worden, en (vaak)
tegelijkertijd een Omgevingsvergunning
wordt verleend.
 Het watertoetsproces richt zich met name
op de volgende ruimtelijke ontwikkelingen:
 ontwikkelingen in stedelijk gebied met een toename van de verharding tussen de 500 m2 en
10.000 m2 .
 ontwikkelingen in landelijk gebied met een toename van de verharding tussen de 1000 m2 en
10.000 m2 ;
Kleinschalige ontwikkelingen hebben vaak de volgende kenmerken voor water:
 Kleine ontwikkelingen kunnen (grote) gevolgen voor waterthema’s hebben.
 De ontwikkeling omvat gebiedsspecifieke wateraspecten. Denk bijvoorbeeld aan
veenweidegebied (bodemdaling), zandgebieden (infiltratie), kleigronden (zakkingen).
 Vaak is er sprake van een ruimte(claim) voor water in het plan voor zowel kwantiteit (denk aan
compensatie voor de versnelde afvoer van hemelwater vanaf verhard oppervlak) als kwaliteit
(ruimte voor natuurvriendelijke oevers of zuiveringsvoorzieningen).
 Focus op lokale waterthema’s, zoals de methode van de afvoer van overtollig hemelwater, wie
gaat beheer en onderhoud, ge- en verbodsbepalingen van bouwen nabij water of een
waterkering (waterstaatszone), ligging en bescherming van rioolpersleiding.
 Eventueel: in het planproces is er direct een relatie met het vergunningverleningtraject
(Omgevingsvergunning, Watervergunning en/of andere vergunningen bijvoorbeeld
Natuurbeschermingswet, Ontgrondingenwet).
Betrek het waterschap bij het proces.
 Analyseer zelf het plangebied op waterbelangen via www.dewatertoets.nl
 Als er een waterbelang is: neem contact op met het waterschap: watertoets@hdsr.nl
 Bekijk samen of er doelmatige verbeteringen ontwikkeld kunnen worden.
 Realiseer minimaal een stand-still: De ruimtelijke ontwikkeling leidt niet tot verslechtering van het
huidige functioneren van het watersysteem, de veiligheid en de waterketen, zowel voor
waterkwaliteit en waterkwantiteit.
 Het watertoetsproces kan (ook) dienen als analyse voorafgaand aan het verlenen van een
Watervergunning: is de ruimtelijke ontwikkeling te vergunnen in het kader van de Keur en
Legger? De vergunningverlener kan de voorwaarden in een vroeg stadium benoemen.
 Maak specifieke afspraken over onderhoud en beheer.
 Vraag uiteindelijk een formele reactie van het waterschap. Dit moet het sluitstuk zijn van het
watertoetsproces.
Een afsprakennotitie is niet bij elk afzonderlijk plan nodig. Tijdens eventuele reguliere (jaarlijkse)
overleg tussen gemeente en waterschap kunnen procesafspraken en ambities worden besproken.
Eventueel kan dit bestuurlijk worden bekrachtigd.
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Voorbeelden van vragen die het waterschap stelt:
Om water in uw plan op te nemen, zal het waterschap onderstaande vragen stellen. Het verdient
aanbeveling om een antwoord op deze vragen te hebben bij het eerste overleg:
Algemeen
 Wat is uw ambitie voor duurzaam en integraal waterbeheer?
 Is er sprake van efficiënt waterbeheer?
 Bij ruimtelijke onderbouwing: schrijf een concept waterparagraaf op basis van het waterbelang.
 Toets uw plan aan de algemene (beleids-)regels van de Keur: is de activiteit te vergunnen?
Onder welke voorwaarden wel en niet?
Veilige dijken
 Hoe verhoudt zich de ontwikkeling tot de veiligheid: Liggen er waterkeringen in het gebied?
Raadpleeg hiervoor de GIS-datadeler. Moeten deze opgehoogd en verbreed worden?
Droge voeten
 Hoe gaat u om met hemelwaterafvoer tijdens piekbuien?
 Is er rekening gehouden met (grond)wateroverlast? Bijvoorbeeld bij het bouwen van
ondergrondse kelders. De gemeente heeft informatie over overlast (meldingen).
 Moeten er peilaanpassingen gedaan worden?
 Vindt er extra lozing van water plaats?
 Is er sprake van een toename van verhard oppervlak?
 Permanente onttrekking van grondwater is niet toegestaan. Heeft dit verbod gevolgen voor het
plan? Het kan voorkomen dat het bouwplan een andere drooglegging moet krijgen en dus een
groter ruimtebeslag voor oevers nodig is.
Schoon water
 Wat is het effect op de waterkwaliteit (ecologisch en chemisch)?
 Maak een keuze voor het rioolstelsel (gemengd, gescheiden of verbeterd gescheiden) en bepaal
de ruimtelijke consequenties daarvan.
 Wordt de riolering aangepast door de gemeente?
 Worden er uitlogende materialen toegepast op delen die in aanraking komen met hemelwater
(zoals koper, lood of zink als dakbedekking, goot of pijp)?
 Wordt er gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen voor beheer van straten?
Grondwater
 Bevat het bouwplan ondergrondse bouwwerken, zoals een parkeergarage en/of een kelder?
 Wordt tijdens de uitvoering en/of na de realisatie grondwater onttrokken?
 Bevindt het bouwplan zich binnen een drinkwaterbeschermingsgebied?
 Is er sprake van bodemverontreiniging binnen het plan (in verband met infiltratie van hemelwater
of grondwater, of grondwateronttrekking)?
Beheer en onderhoud
 Wie gaat het nieuwe watersysteem beheren en onderhouden?
Opstellen waterparagraaf: Hoe kunt u water implementeren in uw plan?
 Beschrijf het huidige watersysteem kort en verwijs naar het gemeentelijk waterplan en
waterbeleid.
 Geef de consequenties voor water door de (geplande) ruimtelijke ontwikkelingen aan.
 Zet de waterthema’s die ruimtelijke gevolgen (ruimteclaim) hebben op een plankaart.
 Vraag uiteindelijk formeel wateradvies aan waterbeheerder in het kader van Wro-procedure. Dit
moet het sluitstuk zijn van het watertoetsproces.
 Werk vervolgens het water- en rioleringsplan verder uit samen met het waterschap. Zorg ervoor
dat het waterschap het plan onderschrijft.
Uitvoerbaarheid en kostenverhaal water
Het waterschap verzoekt de initiatiefnemer om de omgevingsvergunning, waar mogelijk en indien
relevant, samen met het waterschap te bespreken op de uitwerking van de economische
uitvoerbaarheid, de kosten van werken en werkzaamheden en de kostenverdeling. Ook dit zijn
aspecten waar het waterschap graag afspraken over maakt met de initiatiefnemer.
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Wanneer de omgevingsvergunning (voormalig projectbesluit) voorziet in nieuwbouw moet door de
gemeente een exploitatieplan opgesteld worden voor het verhalen van publiekrechtelijke kosten. Er
hoeft geen exploitatieplan opgesteld te worden wanneer er een grondexploitatieovereenkomst wordt
gesloten. Deze overeenkomst wordt gesloten in de beginfase van het project en partijen hebben
veel onderhandelingsruimte. Gezien de belangen van het waterschap (als publiekrechtelijke
behartiger van de waterhuishouding en soms ook als grondeigenaar) wil het waterschap graag
betrokken zijn bij het opstellen van de overeenkomst en/of het exploitatieplan.
De uitvoerbaarheid van een omgevingsvergunning wordt tot slot ook bepaald door de
vergunbaarheid op grond van onder meer de Keur.
Instrumenten en methodieken
 Start van het proces: check het waterbelang via de digitale watertoets www.dewatertoets.nl
 Als er een waterbelang is: neem contact op met het waterschap: watertoets@hdsr.nl
 Vraag wateradvies aan het waterschap (als er een waterbelang is).
 Neem contact op met de Afdeling Vergunningverlening van het waterschap.
 Benut de digitale water-data en geografische informatie (GIS) van het waterschap. Zie pag. 22.
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5. Conserverende ruimtelijke plannen
Kenmerken van uw ruimtelijk plan
Van conserverende ruimtelijke plannen is sprake bij:
 actualisatie van het bestemmingsplan
 het opstellen van een beheerverordeningen
 het plan heeft vaak betrekking op een groot
(stedelijk) gebied;
 er ontbreken veelal (grote) ruimtelijke
ontwikkelingen;
 eventuele (kleine) ruimtelijke ontwikkelingen die
in het verleden al een watertoetsproces hebben
doorlopen worden wel opgenomen.
Conserverende plannen hebben de volgende kenmerken voor water:
In de meeste gevallen zal een conserverend plan geen of weinig gevolgen voor water hebben. In
sommige gevallen kan het voorkomen dat er geen ruimtelijke ontwikkelingen zijn, maar dat er wel
een wateropgave in het gebied is. Ook kan het zijn dat bepaalde waterplannen (met ontwikkelingen
of wijzigingen, zoals een GRP of stedelijk waterplan) zijn vastgesteld. Het conserverend ruimtelijk
plan mag deze opgaven en plannen in de uitvoering niet belemmeren.
Betrek het waterschap bij het proces.
 Betrek het waterschap al bij het Programma van Eisen. In dit programma kunnen afspraken over
waterontwikkelingen en verwachtingen worden vastgelegd.
 Eventueel kunnen er afspraken gemaakt worden over de betrokkenheid van het waterschap bij
het vervolgproces.
 Het waterschap gaat ervan uit dat er weinig tot geen informeel vooroverleg nodig is, omdat
ontwikkelingen in het kader van dit plan uitblijven. Wel kan er overleg plaatsvinden in het kader
van informatieoverdracht of afstemming van het proces (procesafspraken).
 Vraag uiteindelijk een formele reactie van het waterschap. Dit moet het sluitstuk zijn van het
watertoetsproces.
Een afsprakennotitie is niet bij elk afzonderlijk plan nodig. Tijdens eventuele reguliere (jaarlijkse)
overleg tussen gemeente en waterschap kunnen procesafspraken en ambities worden besproken.
Eventueel kan dit bestuurlijk worden bekrachtigd.
Voorbeelden van vragen die het waterschap stelt:
Om water in uw plan op te nemen, zal het waterschap onderstaande vragen stellen. Het verdient
aanbeveling om een antwoord op deze vragen te hebben bij het eerste overleg.
 Wat zijn de veranderingen ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan?
 Welke ruimtelijke ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt? Hoe verhoudt zich dit tot water?
 Staan de huidige primaire watergangen, waterkeringen, rioolpersleidingen, kunstwerken
(gemalen, dammen en duikers etc.) en rioolzuiveringsinstallaties op de juiste manier genoemd
op de plankaart en planregels?
 Belemmert het ruimtelijk plan niet de uitvoering van de wateropgaven, verwoord in bijvoorbeeld
een Gemeentelijk Rioleringsplan of waterplan?
Opstellen waterparagraaf: Hoe kunt u water implementeren in uw plan?
 Als er geen ruimtelijke ontwikkelingen zijn, beschrijf dan kort het huidig watersysteem.
 Verwijs naar nieuw beleid, zoals het gemeentelijk waterplan, het gemeentelijk rioleringsplan, de
Europese Kaderrichtlijn Water en eventueel de kwantitatieve wateropgave (wateroverlast vanuit
oppervlaktewater).
 Zet de (ruimtevraag van de) waterthema’s op een plankaart.

14

Instrumenten en methodieken
 Start van het planproces: Vraag per e-mail watertoets@hdsr.nl naar een standaardprogramma
van eisen.
 De datadeler van het waterschap bevat informatie over onder andere de ligging van
waterkeringen, watergangen, rioolwaterzuiveringsinstallaties, rioolpersleidingen etc.: zie de
datadeler :
 Benut de digitale water-data en geografische informatie (GIS) van het waterschap. Zie pag. 22.
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6. Infrastructuurprojecten en -procedures.
Kenmerken van uw ruimtelijk plan
Van infrastructuurprojecten en procedures is sprake bij:
 de aanleg van infrastructurele werken
(snelwegen, provinciale wegen), vaak
met een nationaal of provinciaal
belang;
 een (plan-)M.E.R., die vaak
voorafgaand aan het planproces is
opgesteld.
Infrastructuurplannen hebben vaak de
volgende kenmerken voor water:
 Een planproces dat in korte tijd (kort
planproces) leidt tot concrete aanpassingen aan het watersysteem.
 Een infrastructuur project doorsnijdt vaak meerdere watersystemen, peilgebieden en
afvoergebieden. Hierdoor is de kans groot dat watervoorzieningen (kunstwerken) aangepast of
verplaatst moeten worden.
 De wateropgaven kunnen wellicht worden geïmplementeerd bij de geplande ontwikkelingen.
Betrek het waterschap bij het proces.
 Bekijk samen of er doelmatige verbeteringen ontwikkeld kunnen worden.
 Realiseer minimaal een stand-still: de ruimtelijke ontwikkeling leidt niet tot verslechtering van het
huidige functioneren van het watersysteem, de veiligheid en de waterketen, zowel voor
waterkwaliteit en waterkwantiteit.
 Bespreek lokale waterthema’s, zoals de methode van de afvoer van overtollig hemelwater, wie
doet beheer en onderhoud, hoe bouwen nabij water of waterkering, rioolpersleiding etc.
 Maak specifieke afspraken over onderhoud en beheer.
 Het watertoetsproces kan (ook) dienen als analyse voorafgaand aan het verlenen van een
Watervergunning: is de ruimtelijke ontwikkeling te vergunnen in het kader van de Keur en
Legger? De Watervergunningsvoorwaarden kunnen vroegtijdig worden aangegeven door
vergunningverlener.
 Maak afspraken over eventuele coördinatieregeling: Omgevingsvergunning, Watervergunning
en/of andere vergunningen (bijvoorbeeld Natuurbeschermingswet, Ontgrondingenwet).
 Vraag uiteindelijk een formele reactie van het waterschap. Dit moet het sluitstuk zijn van het
watertoetsproces.
Voorbeelden van vragen die het waterschap stelt:
Om water in uw plan op te nemen, zal het waterschap onderstaande vragen stellen. Het is de
aanbeveling om alvast een antwoord op deze vragen te hebben bij het eerste overleg:
Algemeen
 Wat zijn de gevolgen van de infrastructuurwerken voor het huidige watersysteem en het goed
kunnen blijven functioneren van het watersysteem?
Veilige dijken
 Is er sprake van aangepast aanleggen op of in de buurt van waterkeringen? Raadpleeg hiervoor
de GIS-datadeler (zie de link onder het kopje instrumenten en methodieken).
 Wordt er rekening gehouden met eventuele overstromingen en gebruik bij evacuatie? Zijn (of
kunnen) de nieuwe wegen bijvoorbeeld bedoeld om te vluchten bij overstroming?
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Droge voeten
 Is er rekening gehouden met (grond)wateroverlast? De gemeente heeft informatie over overlast
(meldingen). Bijvoorbeeld bij het bouwen van ondergrondse infrastructuur?
 Is er sprake van een grote toename aan verhard oppervlak? Indien hemelwater vanaf dit verhard
oppervlak direct tot afvoer komt naar oppervlaktewater, dient extra waterberging te worden
gegraven.
 Permanente onttrekking van grondwater is niet toegestaan. Heeft dit verbod ruimtelijke
consequenties voor het plan? Vaak wel in verband met eventuele drooglegging en dus een
groter ruimtebeslag voor oevers.
Schoon water
 Wat is de waterkwaliteit van het afstromend oppervlak?
 Kan schoon water worden gescheiden?
 Is het water vervuild? Zo ja, op welke manier wordt dit afgevoerd of gereinigd?
Beheer en onderhoud
 Wie gaat het nieuwe watersysteem beheren en onderhouden?
Opstellen waterparagraaf: Hoe kunt u water implementeren in uw plan?
 Beschrijf het huidige en nieuwe watersysteem. Beschrijf de gevolgen van de
infrastructuuringreep voor het watersysteem.
 Verwijs naar het waterbeleid van het waterschap, de provincie en het rijk.
 Werk de verschillende waterthema’s uit en zet deze op een plankaart.
Uitvoerbaarheid en kostenverhaal water
Gezien de belangen van het waterschap (als publiekrechtelijke behartiger van de waterhuishouding
en soms ook als grondeigenaar) wil zij graag betrokken worden bij het opstellen van de
overeenkomst en/of het exploitatieplan.
Het waterschap maakt graag afspraken over de economische uitvoerbaarheid, de kosten van
werken en werkzaamheden en de kostenverdeling (zoals consequenties voor eventuele
investerings-,beheer- en onderhoudskosten). Wanneer bijvoorbeeld een bestemmingsplan (of
wijzigingsplan) voor de eerste keer voorziet in nieuwbouw moet door de gemeente een
exploitatieplan opgesteld worden voor het verhalen van publiekrechtelijke kosten. Er hoeft geen
exploitatieplan opgesteld te worden wanneer er een grondexploitatieovereenkomst wordt gesloten.
Deze overeenkomst wordt gesloten in de beginfase van het project en partijen hebben veel
onderhandelingsruimte.
Instrumenten en methodieken
 Start van het proces: analyseer zelf het plangebied op waterbelangen via www.dewatertoets.nl
 Als er een waterbelang is: neem contact op met het waterschap: watertoets@hdsr.nl
 Benut de digitale water-data en geografische informatie (GIS) van het waterschap. Zie pag. 22.
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7. Ontwikkelingen in landelijk gebied
Kenmerken van uw ruimtelijk plan
Van ontwikkelingen in landelijk gebied is sprake
bij:
 een langdurig planproces in samenwerking
met de streek en andere overheden, zoals
landinrichting, natuurontwikkeling;
 een (lang) overlegproces met bestuurlijke
betrokkenheid, zoals een
Landinrichtingscommissie of een stuurgroep;
 landschappelijke ontwikkeling en/of
natuurontwikkeling, meestal inclusief
agrarische wijzigingen, zoals toename van
het fruitareaal en sedumkwekerijen;
 overschrijding van de gemeentegrens;
 provincies de rol van gebiedsregisseur
hebben.
Plannen in het landelijk gebied hebben vaak de volgende kenmerken voor water:
 Het plangebied ligt in meerdere peilgebieden of afvoergebieden.
 De ontwikkelingen betekenen een kans om wateropgaven op te lossen.
 De ontwikkelingen betekenen dat er gestuurd kan worden op functies die voor water ‘logisch’ zijn
(water als ordenend principe).
 Agrarische wijzigingen betekenen vaak ook een wijziging in de watervraag of drooglegging.
 Natuurontwikkeling vraagt aanpassingen in peilgebieden en peilbeheer.
Betrek het waterschap bij het proces.
 Betrek het waterschap als adviseur in het planproces. Vraag hem informatie, vraag om
constructief meedenken.
 Meestal zal het waterschap een deskundige voor ‘landelijk gebied’ erbij betrekken.
 Maak afspraken over de (langdurige) betrokkenheid van het waterschap in de vorm van
• informatievoorziening;
• advisering
• bestuurlijke betrokkenheid.
 Bepaal samen de gevolgen voor de projecten van het waterschap, zoals aanpassen van
peilbesluiten en de Legger oppervlaktewater.
 De initiatiefnemer schrijft een waterparagraaf in ruimtelijke plannen, in overleg met het
waterschap.
Voorbeelden van vragen die het waterschap stelt:
Om water in uw plan op te nemen, zal het waterschap onderstaande vragen stellen. Het verdient
aanbeveling om een antwoord op deze vragen te hebben bij het eerste overleg:
Algemeen
 Wijzigen de bestemmingen of functies? Welke functies worden nu ’bediend’ door het
watersysteem?
 Kan het watersysteem worden geoptimaliseerd?
 Als de focus ligt op de bestemming landbouw, realiseer dan niet zomaar een functiewijziging
naar grootschalige fruitteelt. De reden is dat het watersysteem dan grootschalig aangepast dient
te worden (bijvoorbeeld in kader van nachtvorstbestrijding, waarbij de watervraag groot is in zeer
korte tijd). Dit is vastgesteld waterbeleid, met ruimtelijke doorwerking.
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Veilige dijken
 Reserveer ruimte voor verbreding van (bestaande) waterkeringen.
Droge voeten
 Is er sprake van onderbemalingsgebieden? Wat gebeurt daarmee? Zie beleid onderbemaling.
 Als er sprake is van natuurontwikkeling: wat is de waterbehoefte?
 Moeten er zoetwatervoorzieningen aangelegd worden?
 Permanente onttrekking van grondwater is niet toegestaan. Heeft dit ruimtelijke consequenties
voor het plan? Vaak wel in verband met eventuele drooglegging en dus een groter ruimtebeslag
voor oevers.
Schoon water
 Kan water duurzaam worden aan- en afgevoerd?
 Wat is het effect op de waterkwaliteit (ecologisch en chemisch)?
 Is er ruimte voor de vastgestelde doelstellingen uit de Europese Kaderrichtlijn Water?
 Dient er ruimte voor een baggerdepot te komen?
Beheer en onderhoud:
 Wie gaat welke wateren beheren en onderhouden?
Opstellen waterparagraaf: Hoe kunt u water implementeren in uw plan?
 Maatwerk vereist: bij landinrichting zijn verschillende methoden om de planvorming op te stellen.
 Stel bijvoorbeeld een beheerplan of landschapsplan (over water) op samen met waterschap:
o Beschrijf het huidige watersysteem kort en verwijs naar het gemeentelijk waterplan en
waterbeleid.
o Beschrijf samen met het waterschap de wateropgaven en ruimtegebruik voor water.
o Beschrijf het nieuwe watersysteem en de gemaakte afspraken over bijvoorbeeld beheer
en onderhoud.
Instrumenten en methodieken
 Start van het proces: neem contact op met het waterschap: watertoets@hdsr.nl
 Maak gebruik van de GGOR-methodiek. Dit is beproefd concept bij watergebiedsplanproces: zie
http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/watergebiedsplannen/handboek/
 Benut de digitale water-data en geografische informatie (GIS) van het waterschap. Zie pag. 22.
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8. Plannen in het kader van de Crisis- en herstelwet
Kenmerken van uw ruimtelijk plan
 De Crisis- en herstelwet (Chw) zorgt voor
kortere procedures, waardoor ruimtelijke
projecten sneller kunnen worden
uitgevoerd. Het gaat onder meer om de
aanleg van wegen, herstructurering van
bedrijventerreinen en de bouw van
woningen en windmolenparken.
 Het betreft een afwijking van een
bestemmingsplan of beheersverordening
door de gemeenteraad.
 De Chw introduceert een aantal bijzondere
voorzieningen, waaronder:
o gebiedsontwikkelingsplannen, innovatieve projecten en projectuitvoeringsbesluiten.
o woningbouwprojecten van meer dan 12 woningen tot een maximum van 2000 woningen
o bepaalde projecten met maatschappelijke betekenis.
Crisis- en herstwelwetplannen hebben vaak de volgende kenmerken voor water:
 Een planproces dat in korte tijd leidt (moet leiden) tot concrete aanpassingen aan het
watersysteem.
 De keuze voor een ontwikkellocatie is vaak al gemaakt. Het planproces is gericht op de
realisatie van de ruimtelijke ontwikkeling.
 Vaak doorkruist de aanleg van een Chw-plan meerdere waterpeilgebieden en
waterafvoergebieden. Daardoor moeten wellicht watervoorzieningen (kunstwerken) aangepast of
verplaatst worden.
 Wateropgaven kunnen goed worden geïntegreerd in het Chw-plan. Vraag alstublieft bij het
waterschap na of er een wateropgave in of rondom het plangebied ligt.
 Er is ruimte voor water(berging) nodig als in bestaand gebied een (vooral kwantitatieve)
wateropgave is.
 Door grootschalige veranderingen moet het (grond)watersysteem ook veranderen, waarbij
knelpunten in het (bestaande) watersysteem aangepakt kunnen worden.
 De aan- en afvoer van water moet gegarandeerd zijn. Verbeteringen ten opzichte van huidig
functioneren is zeer wenselijk. Kunnen bijvoorbeeld peilgebieden worden gekoppeld? Dit heeft
voordelen voor beheer en onderhoud.
 Te weinig grondwater en grondwateroverlast kunnen een bepalende rol spelen voor het wijzigen
van functies.
Betrek het waterschap bij het proces.
 Bekijk samen of er doelmatige verbeteringen in het watersysteem ontwikkeld kunnen worden.
 Realiseer minimaal een stand-still: De ruimtelijke ontwikkeling leidt niet tot verslechtering van
het huidige functioneren van het watersysteem en de veiligheid.
 Bespreek lokale en regionale waterthema’s, bijvoorbeeld de methode van de afvoer van
overtollig hemelwater en wie het beheer en onderhoud gaat uitvoeren..
 Vraag uiteindelijk formeel wateradvies aan waterbeheerder in het kader van de wettelijke
procedure. Dit moet het sluitstuk zijn van het watertoetsproces.
 Het watertoetsproces kan (ook) dienen als analyse voorafgaand aan het verlenen van een
Watervergunning: is de ruimtelijke ontwikkeling te vergunnen in het kader van de Keur en
Legger? De Watervergunningsvoorwaarden kunnen vroegtijdig worden aangegeven door
vergunningverlener.
 Maak afspraken over eventuele coördinatieregeling: Omgevingsvergunning, Watervergunning
en/of andere vergunningen (bijvoorbeeld Natuurbeschermingswet, Ontgrondingenwet).

20

Voorbeelden van vragen die het waterschap stelt:
Om water in uw plan op te nemen, zal het waterschap onderstaande vragen stellen. Het is de
aanbeveling om alvast een antwoord op deze vragen te hebben bij het eerste overleg:
Algemeen
 Wat zijn de gevolgen van het ruimtelijk project voor het huidige watersysteem en het goed
kunnen blijven functioneren van het watersysteem?
Veilige dijken
 Is er sprake van een ontwikkeling op of in de buurt van waterkeringen?
 Wordt er rekening gehouden met eventuele overstromingen en gebruik bij evacuatie?
 Zijn (of kunnen) de nieuwe wegen bijvoorbeeld bedoeld om te vluchten bij overstroming?
Droge voeten
 Is er rekening gehouden met (grond)wateroverlast? Bijvoorbeeld bij het bouwen van
ondergrondse infrastructuur en woningen? De gemeente heeft informatie over overlast
(meldingen).
 Is er sprake van een grote toename aan verhard oppervlak? Als hemelwater vanaf dit verhard
oppervlak direct tot afvoer komt naar het oppervlaktewater, dan moet er extra waterberging
worden gegraven.
 Permanente onttrekking van grondwater is niet toegestaan. Heeft dit ruimtelijke consequenties
voor het plan? Vaak wel in verband met eventuele drooglegging en een groter ruimtebeslag voor
oevers.
Schoon water
 Wat is de waterkwaliteit van het afstromend oppervlak?
 Kan schoon water worden gescheiden?
 Is het water vervuild? Zo ja, op welke manier wordt dit vuile water verwerkt of gereinigd?
Beheer en onderhoud
 Wie gaat het nieuwe watersysteem beheren en onderhouden?
Opstellen waterparagraaf: Hoe kunt u water implementeren in uw plan?
 Beschrijf het huidige en nieuwe watersysteem. Beschrijf de gevolgen van de
(infrastructuur)ingreep voor het watersysteem.
 Verwijs naar het bestaand waterbeleid.
 Werk de verschillende waterthema’s uit en zet deze op een plankaart.
Uitvoerbaarheid en kostenverhaal water
Het waterschap verzoekt de initiatiefnemer om het projectuitvoeringsbesluit, waar mogelijk en
relevant, te bespreken met het waterschap op de uitwerking van de economische uitvoerbaarheid,
de kosten van werken en werkzaamheden en de kostenverdeling. Ook dit zijn aspecten waar het
waterschap graag afspraken over maakt met de initiatiefnemer. De mogelijkheden die Afdeling 6.4
van de Wro inzake de grondexploitatie biedt, om te komen tot kostenverhaal bij ontwikkelende
partijen, zijn van kracht bij projectuitvoeringsbesluiten van de Crisis- en herstelwet.
De uitvoerbaarheid van een projectuitvoeringsbesluit wordt tot slot ook bepaald door de
vergunbaarheid op grond van onder meer de Keur.
Instrumenten en methodieken
 Neem contact op met het waterschap: watertoets@hdsr.nl
 Bij grote ontwikkelingen is het nodig om helder te maken welke aspecten van een ontwikkeling,
en welke waterhuishoudkundige effecten doorgerekend moeten worden.
 Algemeen (landelijk) uitgangspunt: lagenbenadering voor analyse. Zie www.ruimtexmilieu.nl
 Gebruik Een stappenplan voor waterrobuust bouwen
http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/resultaten/stappenplan-water-robuust-bouwen
 Kijk op www.ruimtelijkeadaptatie.nl
 Benut de digitale water-data en geografische informatie (GIS) van het waterschap. Zie pag. 22.
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Beschikbare waterdata en digitale geografische
informatie.
Het waterschap beschikt over veel digitale informatie van het watersysteem. Onderstaande data
hebben direct of indirect ruimtelijke gevolgen. Water-data die in een ruimtelijk plan opgenomen
moeten worden, zijn te raadplegen op de HDSR-datadeler. http://www.hdsr.nl/watertoets
Andere data zijn bij de provincie te verkrijgen of op aanvraag bij de contactpersoon watertoets.

Gegevens

Uitleg

Hoe te verkrijgen?

Watergangen (Legger
Oppervlaktewater)

Watersysteem, ligging primaire, secundaire en
tertiaire watergangen, incl. beschermingszones.

http://hdsr.webgispublisher.nl/?map=HDSRData-Deler

Kunstwerken watersysteem

Gemalen, dammen, duikers, stuwen etc.

http://hdsr.webgispublisher.nl/?map=HDSRData-Deler

Waterkeringen (Legger)

Kaden, dijken, Waterstaatswerkzones van
primaire, regionale en overige waterkeringen.

http://hdsr.webgispublisher.nl/?map=HDSRData-Deler

Rioolpersleidingen, regionaal
transport afvalwater.

Ligging rioolpersleidingen in eigendom
waterschap.

http://hdsr.webgispublisher.nl/?map=HDSRData-Deler

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Rioolwaterzuiveringsinstallaties, belangrijk voor
bijbehorende geur- en geluidscontouren

http://hdsr.webgispublisher.nl/?map=HDSRData-Deler

Rioolgemalen

Ligging rioolgemalen in beheer bij waterschap.

http://hdsr.webgispublisher.nl/?map=HDSRData-Deler

Belangrijke wateren met KRW
doelstellingen

Water belangrijk voor ecologische doelen, In het
kader van Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)

http://hdsr.webgispublisher.nl/?map=HDSRData-Deler

Overstromingsgevoelig gebied

Indien een dijk doorbreekt, overstromen
bepaalde gebieden snel en diep. Informatie van
de provincie Utrecht.

http://www.provincieutrecht.nl/loket/kaarten/l

Grondwaterbescherming

Beschermingsgebieden drinkwaterwinning,
conform provinciale Milieuverordening

http://www.provincieutrecht.nl/loket/kaarten/

Grondwatersysteemkaart

Provinciale Utrecht informatie over deklagen,
risicogebieden, grondwaterstromingen etc.

http://www.provincieutrecht.nl/loket/kaarten/

Hoogten ten opzichte van NAP
(AHN2)

Maaiveldhoogte, nauwkeurigheid tot 0,5m x
0,5m. Bron: www.ahn.nl

op aanvraag via contactpersoon

Gemiddeld hoogste
grondwaterstand (GHG)

Langjarig gemiddelde van de drie hoogste
grondwaterstanden in een jaar, t.o.v. maaiveld

op aanvraag via contactpersoon

Gemiddeld laagste
grondwaterstand (GLG)

Langjarig gemiddelde van de drie laagste
grondwaterstanden in een jaar, t.o.v. maaiveld

op aanvraag via contactpersoon

Grondwatertrap (Gt)

Informatie over grondwatertrappen.

op aanvraag via contactpersoon

Bodemkaart

Samenstelling bodemsoorten.

op aanvraag via contactpersoon

Zanddiepten

Ligging van zandlagen ten opzichte van
maaiveld.

op aanvraag via contactpersoon

Doorlatendheid van bodemlagen
(kD waarden)

Doorlatendheid van dieper gelegen
bodemlagen, weerstand in dagen in m2 per dag.

op aanvraag via contactpersoon

Peilgebied grenzen

Begrenzingen van oppervlaktewateren.

op aanvraag via contactpersoon

Lozingspunten riolering

Overstorten e.d. van rioleringen naar
oppervlaktewater.

op aanvraag via contactpersoon

Beschermde wateren m.b.t.
lozen van (vuil)water

In het kader van KRW en Watervergunning.

op aanvraag via contactpersoon

Profielen primaire watergangen

Metingen van diepten, breedtes etc. van
watergangen n.av. waterprojecten.

op aanvraag via contactpersoon

Flora en Fauna metingen

Metingen van flora en fauna (bron: Provincie)

op aanvraag via contactpersoon

Wateropgave gebieden

Gebieden met een tekort aan waterberging,
kans op wateroverlast vanuit oppervlaktewater.

op aanvraag via contactpersoon
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Afb. 2: Voorbeeld van versterking door samenwerken: combineren van ruimtelijke data en
waterbeheer data. Onder andere de Legger Oppervlaktewater, Kunstwerken, Legger waterkeringen.

Waterdata van waterschap: ligging watervoorzieningen (kunstwerken, rioolpersleiding e.d.)

Waterdata van waterschap: Legger Oppervlaktewater (watergangen met beschermingszones)
Waterdata van waterschap: Legger Waterkeringen (zone Waterstaatswerk en beschermingszones)

Ruimtelijke data van gemeenten/provincie: bestemmingen (zoals wonen, bedrijven, groen)

Ruimtelijke data van gemeenten/provincie: dubbelbestemmingen (Waterstaat - waterkering)
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