Digitale Watertoets
Res ultaat van de check gedaan op 13-10-2021

Digitale watertoets in
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 IN DE GEMEENTE 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 plan met uits luitend een functiewijziging van bes taande
bebouwing?
nee

2.

Is er s prake van een uitbreiding van de lozing van huis houdelijk afvalwater in het
landelijk gebied groter dan 9 vervuilings eenheden (ve) of in het s tedelijk gebied van
30 ve?
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.

Is het plan onderdeel van een grotere ruimtelijke ontwikkeling?
nee

6.

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

7.

Verandert het waterpeil als gevolg van het plan?
nee

8.

Worden er materialen gebruikt waardoor het afs tromende hemelwater verontreinigd
kan raken?
nee

9.

Vindt er een lozing plaats op oppervlaktewater?
nee

10.

Vindt er een tijdelijke of permanente onttrekking van grondwater plaats ?
nee
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11.

Invloeds zone A-watergangen
nee

12.

Beekdalen
nee

13.

Milieuzonering RWZ I
nee

14.

Invloeds zone Grote Rivieren
nee

15.

Invloeds zone Vecht
nee

16.

Z one pers leiding
nee

17.

Bes chermings zone waterkering
nee

18.

Primaire Watergebieden en bergings gebieden
nee

19.

Invloeds zone B watergangen
nee

20.

Invloeds zone overige keringen
nee

21.

overs troombaar_gebied
nee

22.

Grondwaterbes chermings gebied drinkwater
nee
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DETAILS
1.

korte procedure
Voor uw plan moet u de korte procedure volgen.

Wat moet ik doen?
WIJ VERZ OEKEN U OM IN TE LOGGEN OM DE PROCEDURE AF TE RONDEN. HIERDOOR
IS UW PLAN OOK AANGEMELD BIJ HET WATERSCHAP!
Momenteel wordt de s tandaard waterparagraaf 'Korte procedure' nog niet
meegezonden met uw aanmeldgegevens . We verzoeken u in het hoofds cherm de
'pdf' met het advies te downloaden ten behoeve van uw eigen adminis tratie.
Geachte heer / mevrouw,
U heeft een watertoets uitgevoerd op de webs ite www.dewatertoets .nl. Op bas is
van deze digitale toets kunt u de korte procedure volgen. Het waters chap gaat
akkoord met uw plan, mits u voldoet aan de uitgangs punten uit de s tandaard
waterparagraaf met bijbehorende aanvullende adviezen. Binnen de procedure voor
het bes temmings plan, projectbes luit of omgevings vergunning kunt u deze teks ten
toevoegen aan de toelichting van het bes temmings plan. Wij verzoeken u op de
punten waar dat wordt gevraagd de teks t te s pecificeren voor uw plan.

STANDAARD WATERPARAGRAAF KORTE PROCEDURE
In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het verplicht ruimtelijke
plannen te ‘toets en op water’, de zogenaamde watertoets . De watertoets is een
waarborg voor water in ruimtelijke plannen en bes luiten.

Relevant beleid
Het beleid van het waters chap Drents Overijs s els e Delta s taat bes chreven in het
waterbeheerplan 2016-2021. Specifiek voor het s tedelijke gebied heeft het
waters chap het beleid geformuleerd in ‘Water Raakt!’. Daarnaas t is de Keur een
belangrijk regels tellend ins trument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet
worden gehouden. U kunt de genoemde documenten raadplegen op onze s ite
www.wdodelta.nl.

Invloed op de waterhuishouding
Het plan heeft geen s chadelijke gevolgen voor de waterkwaliteit en ecologie. Binnen
het bes temmings plan worden niet meer dan tien wooneenheden gerealis eerd en de
toename van het verharde oppervlak bedraagt niet meer dan 1500 m2. Binnen het
plangebied is geen s prake van (grond)wateroverlas t. Voor de aanleghoogte wordt
een ontwaterings diepte geadvis eerd van minimaal 80 centimeter. Dit is de afs tand
tus s en de gemiddelde hoogs te grondwaters tand (GHG) en onderzijde bouwvloer. Bij
het bouwen zonder kruipruimte kan worden vols taan met een kleinere
ontwaterings diepte. Om wateroverlas t binnen woningen en bedrijven te voorkomen
advis eren wij om een drempelhoogte van 30 centimeter boven het s traatpeil te
hanteren (as van de weg). Voor lager gelegen ruimtes , zoals kelders en
parkeergarages , wordt aandacht bes teed aan het voorkomen van wateroverlas t
door bijvoorbeeld ins tromend hemelwater.

Voorkeursbeleid hemelwater
13-10-2021, 12:39

P agina 4 van 5

https://dewatertoets.nl

Digitale Watertoets
(Onders taande teks t graag s pecificeren wat van toepas s ing is voor uw plan. Daarbij
vragen wij u om het verbreed gemeentelijke riolerings plan (vGRP) van de gemeente
te raadplegen en rekening te houden met het hemelwaterbeleid van de gemeente.
Wij vragen u om dit te bes chrijven in deze waterparagraaf.)
Bij de afvoer van overtollig hemelwater moet het afs tromend hemelwater ter
plaats e in de bodem dan wel op het oppervlaktewater worden teruggebracht. Het
waters chap heeft de voorkeur om het hemelwater, daar waar mogelijk, te infiltreren
in de bodem. Oppervlakkige afvoer naar de infiltratievoorziening en infiltratie via
wadi’s heeft daarbij de voorkeur. Als oppervlakkige infiltratie niet mogelijk is , is
ondergronds e infiltratie door middel van bijvoorbeeld een infiltratieriool (IT-riool) of
infiltratiekratten een mogelijkheid. Als infiltratie niet mogelijk is dan kan hemelwater
via een bodempas s age worden geloos d op oppervlaktewater. De afvoer van
overtollig hemelwater uit het plangebied mag, ongeacht de toegepas te methode,
niet tot wateroverlas t leiden op aangrenzende percelen of het omliggende
waters ys teem. Schoon hemelwater (bijvoorbeeld vanaf dakoppervlakken) kan direct
worden afgevoerd naar oppervlaktewater.

Waar moet ik op letten?
Achtergrondinformatie
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