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inleiding

1

inleiding
Nederland is groot geworden door het leven met en de strijd tegen het
water. De afgelopen decennia is veel ruimte aan het water onttrokken.
Denk aan de woningbouwlocatie IJburg bij Amsterdam die de
mogelijkheden voor waterberging in het Markermeer beperkt, de VINEXlocatie Waalsprong die rivierverruiming beperkt en de verplaatsing van
kassen naar de Zuidplaspolder, één van de diepste polders van Nederland.
Om bij de ruimtelijke planvorming het belang van water goed te borgen en
te anticiperen op klimaatverandering, hebben het Rijk, IPO, VNG en Unie
van Waterschappen de watertoets in het leven geroepen.
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Hoe eerder hoe beter, is het credo van de watertoets. Vroegtijdige, actieve participatie
van de waterbeheerder in het ruimtelijke planproces levert het meeste voordeel voor
het plan op. Doel daarbij is dat de watertoets de afstemming tussen waterbeheer en
ruimtelijke ordening verbetert, zonder dat procedures vertraagd worden. Sterker nog,
goede afstemming tussen de initiatiefnemer van de plannen en de waterbeheerder
zorgen er juist voor dat ruimtelijke procedures vlotter, integraler en beter kunnen
verlopen.
De kracht van de watertoets ligt in flexibiliteit. Grote, complexe plannen met
grote gevolgen voor water doorlopen een veel zwaarder watertoetsproces dan
kleine plannen met weinig gevolgen. Voor kleine, gelijksoortige plannen kunnen
overkoepelende raamafspraken worden gemaakt (Handreiking Watertoets 2,
december 2003, landelijke projectgroep watertoets). In overleg met de Flevolandse
partners is daarom voor Flevoland een procedure voor kleine plannen opgesteld. Deze
biedt een oplossing voor de vertragende werking die de watertoets bij kleine plannen
kan veroorzaken. Daarnaast neemt de procedure ‘kleine plannen’ werk uit handen,
waardoor tijd vrij komt voor samenwerking en kwalitatieve aandacht voor grotere
plannen.
In dit ‘Waterkader’ - bedoeld voor medewerkers van de Flevolandse overheden en
andere initiatiefnemers van ruimtelijke plannen - gaat Waterschap Zuiderzeeland
in op de ‘procedure kleine plannen’. Verder geeft het waterschap streefbeelden,
strategieën en randvoorwaarden voor veiligheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit.
Het waterschap wil deze door laten werken in ruimtelijke plannen in zowel het
stedelijk als het landelijk gebied. De randvoorwaarden zijn gebaseerd op bestaand
beleid van Waterschap Zuiderzeeland en regelgeving op nationaal en regionaal
niveau. Het Waterkader zal aangevuld worden met nieuw beleid, het ‘Ruimtelijk
watermanifest’ van Waterschap Zuiderzeeland en overige ontwikkelingen op
het gebied van ruimtelijke ordening en water. Daarmee is het Waterkader een
groeidocument. Jaarlijks zal worden beoordeeld of een herziening nodig is.

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 benoemt wanneer een watertoets nodig is en maakt duidelijk of daarbij
de reguliere procedure of die voor kleine plannen doorlopen kan worden.
Hoofdstuk 3 behandelt de waterparagraaf van ruimtelijke plannen en geeft inzicht
in de randvoorwaarden die Waterschap Zuiderzeeland daarin van belang acht.
Aan de hand van richtinggevende vragen kan de initiatiefnemer de relevante
randvoorwaarden vinden.
Hoofdstuk 4 geeft verantwoording en onderbouwing over de verschillende
thema’s in het Waterkader. Relevante wet- en regelgeving en het vigerende beleid
op verschillende schaalniveaus wordt in beeld gebracht. Bovendien wordt een
onderbouwing voor zowel de procedure kleine plannen als de inhoudelijke
randvoorwaarden gegeven.
Hoofdstuk 5 bevat ten slotte informatie over de procedures voor Peilbesluiten,
Keurontheffingen, WVO-vergunningen en het Bouwstoffenbesluit.

Wat e r k a d e r
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2

watertoetsprocedure
2.1	Inleiding
2.2 	Is er een watertoets nodig?

2.3 	Welke procedure?
2.4 	Procedure kleine plannen
2.5 	Reguliere procedure

2

watertoetsprocedure

2.1 I n l ei di n g
De watertoetsprocedure kan op twee manieren gevolgd worden: de
reguliere procedure en de procedure kleine plannen. Welke gevolgd moet
worden hangt af van de implicaties van het ruimtelijk plan voor de water
huishouding. De reguliere procedure is gericht op ruimtelijke plannen met
relatief vergaande consequenties voor de waterhuishouding. De procedure
kleine plannen, waarbij de initiatiefnemer zelf de watertoets uitvoert, is
bedoeld voor ruimtelijke plannen met beperkte gevolgen voor de water
huishouding.
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2.2 I s e r e e n watertoets nod i g?
Algemeen is een watertoets verplicht voor ieder ruimtelijk plan dat consequenties
heeft voor de waterhuishouding. Voor onderstaande ruimtelijke planvormen wordt
een watertoets toegepast.
Wettelijk verplicht (verankerd in het Besluit op de ruimtelijke ordening):
• Streekplan
• Streekplanuitwerking
• Regionaal of gemeentelijk structuurplan
• Bestemmingsplan
• Vrijstelling op grond van artikel 19 eerste lid WRO
Binnen het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is opgenomen en op regionaal
niveau is afgesproken dat een watertoets ook benodigd is voor niet-wettelijke plannen
die wel waterhuishoudkundig relevant zijn (zoals structuurvisies en gebiedsvisies).
De watertoets is in het kader van het NBW van toepassing op plannen volgens de:
• Tracéwet
• Reconstructiewet
• Landinrichtingswet
• Ontgrondingenwet
De Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, de gemeenten en Rijkswaterstaat
IJsselmeergebied hebben hieraan toegevoegd:
• Vrijstellingen op grond van artikel 19 tweede lid WRO
• Plannen conform artikel 11 WRO
Deze toevoeging is gebaseerd op ‘De watertoets toegepast in Flevoland (vastgesteld
door het Bestuurlijk Overleg WB21 Flevoland op 3 september 2003)’ , ‘De provinciale
Beleidsregel Watertoets Flevoland (per 1 juni 2005)’, en de afspraken die gemaakt zijn
in het kader van de Flevolandse evaluatie (2006) van de watertoets (zie § 4.4).
Ook voor deze plannen geldt dat afgewogen zal worden of de ‘procedure kleine
plannen’ gevolgd kan worden, of dat er een reguliere procedure nodig is. Overigens
vervangt een watertoets geen vergunning-, ontheffing-, privaatrechtelijke- of andere
procedures (zie ook hoofdstuk 4, Overige procedures bij Waterschap Zuiderzeeland).

2.3 We l k e procedure?
Om te bepalen welke van de twee procedures gevolgd moet worden, is een beslisboom
ontwikkeld (zie figuur 1). De procedure ‘kleine plannen’ geldt als u álle vragen uit
de figuur 1 met ‘nee’ kunt beantwoorden. Als u één van de vragen met ‘ja’ moet
beantwoorden, betreft het een plan dat de reguliere watertoetsprocedure moet
doorlopen. Bij vragen kan u contact opnemen met het waterschap (zie Bijlage 9).

Wat e r k a d e r
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Figuur 1: beslisboom voor te volgen watertoetsprocedure

Ja

Ligt het plan buitendijks of in de kernzone / vrijwaringszone van de
waterkering? (zie bijlage 5)

Nee
Ja

Betreft het een nieuw verhard oppervlak groter dan 2500 m²?

Nee
Ja

Ligt het plan binnen een gebied met kans op wateroverlast in 2015
of 2050? (zie kaart Bijlage 11)

Nee
Ja

Is te voorzien dat het plan een permanente peilverandering van 10 cm
of meer tot gevolg heeft?

Volg de
reguliere
procedure

Nee
Ja

Is er sprake van (grond)wateroverlast? (vraag andere betrokken
partijen (particulieren) als u het antwoord niet weet).

Nee
Ja

Wordt het afvalwater op een ander of nieuw overnamepunt
aangeboden? (overnamepunt is de overgang van het gemeentelijke
rioleringssysteem naar dat van het waterschap)

Nee
Ja

Is er sprake van een nieuwe of een uitbreiding van de lozing (huis
houdelijk of bedrijfsmatig) in het landelijk gebied groter dan 9
vervuilingseenheden (ve) of in het stedelijk gebied van 30 ve? (zie
bijlage 5)

Nee
Ja

Is er sprake van afstromend regenwater van een oppervlak van 50 of
meer parkeerplaatsen en/of weg met meer dan 500 voertuig
bewegingen per dag?

Nee

Volg de procedure kleine plannen
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2.4 P r o c e d ure kle ine plannen
De procedure kleine plannen bestaat uit de in figuur 2 opgenomen stappen.

Figuur 2: De verschillende stappen in de procedure kleine plannen

initiatiefnemer
(per plan)

initiatiefnemer en waterschap
(verzameling plannen)

stap 1
opstellen waterparagraaf

aanpassing procedure kleine plannen

stap 6

stap 2

stap 5

opnemen in logboek

evaluatie met alle gebiedspartners

stap 3
aanvraag overige procedures

stap 4
bespreken logboek

Stap 1. Opstellen waterparagraaf

Procedureel
In de waterparagraaf bij het ruimtelijk plan laat de initiatiefnemer zien dat
de procedure ‘kleine plannen’ van Waterschap Zuiderzeeland gevolgd is. De
initiatiefnemer is er tevens verantwoordelijk voor dat bij onduidelijkheden contact
wordt opgenomen met het waterschap (zie Bijlage 9).
Inhoudelijk
De initiatiefnemer stelt de waterparagraaf op met behulp van hoofdstuk 3 van dit
Waterkader, de inhoud van de waterparagraaf. Bij het opstellen van de waterparagraaf
zijn de voor het plan relevante randvoorwaarden leidend. Indien afwijken hiervan
nodig of wenselijk is, dan wordt contact opgenomen met Waterschap Zuiderzeeland.
Maatwerk is in overleg met het waterschap meestal mogelijk. Om de relevante
randvoorwaarden te selecteren kan gebruik gemaakt worden van de richtinggevende
vragen uit paragraaf 3.3. De waterparagraaf bevat in ieder geval de onderwerpen
die genoemd worden in paragraaf 3.2. Als hulpmiddel bij het schrijven van de
waterparagraaf kan gebruik gemaakt worden van een standaard waterparagraaf (zie
bijlage 3).

Stap 2. Opnemen in logboek

Voor alle kleine plannen wordt door de gemeente een (digitaal) formulier
ingevuld. Op dit formulier worden de meeste relevante gegevens over de watertoets
weergegeven. Het logboek bestaat uit de verzameling van de ingevulde formulieren.
Het formulier wordt ook als bijlage bij het plan opgenomen. Het formulier is te
vinden op www.zuiderzeeland.nl/digitaal_loket/formulieren en in bijlage 4. Met het
opnemen van het formulier als bijlage bij het plan, het bijhouden van het logboek
en het bespreken en evalueren hiervan wordt invulling gegeven aan het gestelde
vooroverleg in het Bro artikel 10.
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Stap 3. Aanvraag overige procedures

Het kan zijn dat ook een Wvo-vergunning of een ontheffing van de Keur van
Waterschap Zuiderzeeland benodigd is. De initiatiefnemer - meestal de gemeente in
het kader van de watertoets - zorgt er dan voor dat degene die verantwoordelijk is voor
de uitvoering van het plan - dat kan bijvoorbeeld de projectontwikkelaar zijn - op de
hoogte is welke vergunningen aangevraagd moeten worden. Dit gebeurt in elk geval
ruim voorafgaand aan de uitvoering van het ruimtelijk plan. De overige procedures
(proceduretijd, wanneer en waarom een aanvraag) worden beschreven in hoofdstuk 4,
de contactpersonen zijn te vinden in Bijlage 9.

Stap 4. Bespreken logboek

Ongeveer vier keer per jaar wordt tussen het waterschap en de gemeenten regulier
‘watertoets’ overleg gevoerd. Het logboek wordt besproken tijdens het regulier overleg.
De gemeenten sturen het logboek minimaal twee weken voorafgaand aan het overleg
toe aan de contactpersoon van Waterschap Zuiderzeeland (zie Bijlage 9). Op deze wijze
hebben Waterschap Zuiderzeeland en de gemeenten de mogelijkheid te beoordelen of
de procedure kleine plannen naar wens verloopt.

Stap 5. Evaluatie

Aan de hand van de opgedane ervaringen met de procedure kleine plannen wordt
de praktijk van deze procedure een aantal malen geëvalueerd. Het logboek van de
ruimtelijke plannen vervult hier een belangrijke rol bij. De evaluatie vindt plaats
op ambtelijk niveau met gemeenten, de Provincie Flevoland, Rijkswaterstaat en
Waterschap Zuiderzeeland. De eerste evaluatie zal zijn een half jaar nadat de
procedure kleine plannen toegepast wordt.

Stap 6. Aanpassing Waterkader

De evaluatie kan leiden tot een aanpassing van dit Waterkader.

16
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2.5 Re g u l i e re procedure
De reguliere procedure wordt toegepast als het geen klein plan betreft. Deze
procedure is op provinciaal niveau uitgewerkt in de notitie ‘De watertoets toegepast
in Flevoland’ (vastgesteld op 3 september 2003 door het Bestuurlijk Overleg WB21) en
samengevat in deze paragraaf. De fasering van de ruimtelijke plan- en besluitvorming
is in de tijd weergegeven in figuur 3.

Figuur 3: Het traject van de procedure watertoets: ‘Fasen ruimtelijke plan- en
besluitvorming in de tijd’

Initiatief-

Water-

nemer

beheerder

Informeren

Informatie

Indicatieve

en

water-

vroegtijdig
betrekken

Provincie

Initiatief-

Water-

Initiatief-

nemer

beheerder

nemer

Provincie

Ontwerpen
met behulp

Beoordeling

Afwegen

Beoordeling

ruimtelijke

ontwerp op

procedure

aspecten,

ontwerp-

van

water-

wateraspecten in

compensatie

richtlijnen

indicatieve

aspecten en

ontwerp en

inhoudelijke

en

water-

in/buiten

en

ruimtelijke

advies over

verantwoor-

uitkomst

beheerder

plangebied

compensatie

ontwerp-

effecten en

den in

watertoets

bij initiatief

informeren
evt. andere
water-

richtlijnen

richtlijnen

compensatie

waterparagraaf

beheerders

Initiatief

Overleg

Ontwerp

Advies

Afweging

Beoordeling

Bron: ‘De watertoets toegepast in Flevoland’, september 2003

Het waterschap maakt tijdens het eerste (formele) overleg met de initiatiefnemer
duidelijk aan welke punten aandacht besteed moet worden. Afhankelijk van de
schaalgrootte en het type ruimtelijk plan wordt de waterbeheerder betrokken in
het proces (zie tabel 1 op pagina 14). Voor het niveau ‘basis’ en ‘uitgebreid’ kan
in overleg met het waterschap het plan worden uitgewerkt met behulp van een
waterhuishoudkundig onderzoek. Uiteindelijk geeft het waterschap een definitief
wateradvies.

Wat e r k a d e r
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Tabel 1: Omschrijving niveaus betrokkenheid waterbeheer

Niveau

Typering

Omschrijving/
kenmerken
betrokkenheid
waterbeheerder bij
de planvorming

Indicatie soort plan

1. Uitgebreid

Gezamenlijk
optrekken

• Gezamenlijk optrekken
initiatiefnemer gemeente
etc. en waterbeheerder
(waterschap/rijks
waterstaat) in het traject
• Iteratief/cyclisch
• Deelnemen aan project
groepen, workshops
• Zie verder ‘basis en
beperkt’

• Inrichtingsstudie
• Structuurplan
• Bestemmingsplan
buitengebied
• Omvangrijke
nieuwbouwlocatie

2. Basis

Sturen op
tussenproducten

• Voorafgaand aan het
programma van eisen
(uitgangspunten) een
uitvoerig schriftelijk
advies van de
waterbeheerder
• Schriftelijke reactie op
programma van eisen
• Zie verder ‘beperkt’

• Regulier bestemmingsplan

3. Beperkt

Minimale invulling

• F ormeel (bestuurlijk)
schriftelijk advies of
een gespreksverslag
voorafgaand aan het
artikel 10 Bro overleg
• Behandeling in artikel
10 Bro overleg

•B
 eperkte functiewijziging
• Actualisatie van
bestemmingsplannen

Bron: Notitie ‘De watertoets toegepast in Flevoland’, september 2003

Dit Waterkader voegt in relatie tot bovenstaande en ‘De watertoets toegepast in
Flevoland’ het volgende toe:
• De procedure ‘kleine plannen’ wordt aan het niveau ‘beperkt’ toegevoegd;
• In het geval de reguliere watertoetsprocedure wordt gevolgd, kunnen de in het
Waterkader genoemde streefbeelden, strategieën en randvoorwaarden benut
worden als vertrekpunt voor overleg. Tevens kunnen ze gebruikt worden als
voorbereiding en verdieping bij het ontwikkelen en maken van ruimtelijke plannen
en besluiten. Het doel is vroegtijdig te kunnen anticiperen op randvoorwaarden,
wat later in het ruimtelijk planproces tijd en onduidelijkheden bespaart.
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3

de inhoud
van de
waterparagraaf
3.1 	Inleiding
3.2 	Inhoud waterparagraaf
3.3 	Richtinggevende vragen
3.4 	Randvoorwaarden bij het plan

3

De inhoud van de
waterparagraaf

3.1 I n l ei di n g
De waterparagraaf wordt door de initiatiefnemer - is meestal de gemeente opgesteld en opgenomen in de toelichting bij het ruimtelijke plan, het is
één van de resultaten van het proces van de watertoets. De gezamenlijke
Flevolandse overheden hebben in de notitie ‘De watertoets toegepast
in Flevoland’ (2003) gesteld welke onderdelen in de waterparagraaf
opgenomen worden. In dit hoofdstuk zijn deze onderdelen uitgewerkt.
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3.2 I n h o u d waterparagraaf
Algemeen

Het schema dat door Waterschap Zuiderzeeland is opgesteld (zie paragraaf 3.4.2 t/m
3.4.4) kan gebruikt worden voor het schrijven van een waterparagraaf. In dit schema zijn
waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieën en randvoorwaarden opgenomen.
Het schema heeft bij het opstellen van een waterparagraaf als doel om:
• in het geval dat de initiatiefnemer de procedure kleine plannen volgt, de
informatie-uitwisseling met het waterschap te vervangen. Van belang is dat in geval
van onduidelijkheden contact opgenomen wordt met het waterschap (zie bijlage 9);
• bij een overig plan een hulpmiddel te zijn voor de eerste aanzet van een waterparagraaf;
Hij krijgt een indruk van de waterhuishoudkundige thema’s die een rol spelen bij
ruimtelijke plannen, en ook van de randvoorwaarden die het waterschap gebruikt bij
het beoordelen van plannen. Met behulp van de richtinggevende vragen in paragraaf
3.3 is een eerste selectie van de voor het plan relevante randvoorwaarden te maken.
Voor een waterparagraaf van een ‘klein plan’ dient te worden voldaan aan wat is
opgenomen in paragraaf 2.4 stap 1.
Het formele wateradvies dat de waterbeheerder geeft, is het eindresultaat van
overleg tussen het waterschap en de initiatiefnemer en eerdere wateradviezen. De
initiatiefnemer verwerkt het wateradvies in de waterparagraaf. Hij kan gemotiveerd
van het wateradvies afwijken. In de toelichting bij het ruimtelijke plan is het
belangrijk zowel de huidige als de toekomstige situatie te beschrijven en beide weer te
geven op een toelichtende kaart. Dit helpt de waterbeheerder een goede inschatting te
maken van de aanpassingen die invloed hebben op het watersysteem. Ook in het geval
van grotendeels conserverende plannen is het voor het waterschap van belang deze
vergelijking te kunnen maken.

Onderwerpen Waterparagraaf

Een waterparagraaf bevat in elk geval de onderstaande onderwerpen:
• Een beschrijving van het proces van de watertoets. Voor een klein plan wordt
vermeld dat op basis van de beslisboom de procedure kleine plannen gevolgd is.
• Een beschrijving van het watersysteem.
• Een beschrijving van het waterbeleid en hoe dit tot uiting komt in het plangebied
Als een stedelijk waterplan is vastgesteld, dan worden de voor het plan van belang
zijnde uitgangspunten gevolgd.
Als het overkoepelende streek- of structuurplan een waterparagraaf heeft, dan
worden de uitgangspunten hiervan gevolgd.
• De gevolgen van de ruimtelijke ingreep voor het watersysteem
• Een beschrijving hoe de eventuele knelpunten binnen de grenzen van het
watersysteem worden opgelost (compensatie).
• Een beschrijving hoe de waterhuishoudkundige functies bestemd worden.
• Het afschrift van het formele (schriftelijk) wateradvies van de waterbeheerder als
bijlage. Dit geldt alleen voor niveau 1 en 2 plannen (zie paragraaf 2.5).
• De verslaglegging van het gevoerde overleg tussen initiatiefnemer en
waterbeheerder als bijlage (voor niveau 1 en 2 plannen).
Bij niveau 3 plannen en plannen waarvoor de procedure kleine plannen gevolgd is,
kan ook volstaan worden met het opnemen van een (gedeeltelijk) gespreksverslag,
respectievelijk een afschrift van het betreffende plan uit het logboek.
• Indien van toepassing een verwijzing naar de Wvo, Keur, Bouwstoffenbesluit en
legger van Waterschap Zuiderzeeland.

Wat e r k a d e r
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Plankaart en voorschriften

De plankaart en voorschriften zijn wettelijk onderdeel van (bestemmings)plannen. Het
is dus van belang dat waterhuishoudkundige zaken hier goed in terug komen. Voor het
vastleggen van de gewenste waterhuishoudkundige situatie wordt de waterparagraaf
zoveel mogelijk vertaald richting de plankaart en de (toelichting op de) voorschriften.
In ieder geval worden de waterkeringen inclusief de kern- en vrijwaringszones
(dubbelbestemming in uitzonderingsgevallen) op de plankaart en in de voorschriften
weergegeven. In de planvoorschriften wordt erop gewezen dat de bestemming
‘waterkering’ boven enige andere bestemming prevaleert.

3.3 Ri c h ti n g g e v e n d e v ragen
Met behulp van de richtinggevende vragen in deze paragraaf kan een eerste selectie
van randvoorwaarden gemaakt worden. Deze vragen helpen de initiatiefnemer, maar
ook de waterbeheerder te beoordelen welke randvoorwaarden waterhuishoudkundig
relevant zijn voor het ruimtelijke plan. De antwoorden op de vragen ‘sturen’ de
initiatiefnemer richting de relevante criteria. Verwijzingen als ‘V 4 en 5’ vindt u terug
in de volgende paragraaf (Randvoorwaarden bij het plan).
tabel 2: Richtinggevende vragen (zie ook losse kaart op binnenzijde omslag)
Richtinggevende vraag

Randvoorwaarde

1. L igt het plangebied in de kern- of vrijwaringszone van een waterkering?
(zie bijlage 5)

V 1-5

2. Ligt het plangebied in de buitenbeschermingszone van een waterkering?

V 4-6

(zie bijlage 5)
3. Ligt het plangebied buitendijks? (zie bijlage 5)

V 7-10

4. Wordt er water gedempt?

WF 1
SO 3

5. Worden kunstwerken aangebracht zoals bijvoorbeeld duikers of bruggen?

WF 3-6
SO 4

6. Wordt het waterpeil aangepast?

WF 9-13
WA 1 en 2

7. Is voor de uitvoering van het plan grondwerk nodig?

WF 2

8. Wordt nieuw water aangelegd?

WF 7 en 8, 14 en 15
WA 1 en 2
SU 1-7
SO 6

9. Ligt het plangebied binnen tien meter afstand van een bestaande

WF 14 en 15

watergang?
10. Neemt het verhard oppervlak in stedelijk gebied toe?

WO 1-4, 8-11
SO 1 en 2, 5 en 8
SA 1-7

11. Neemt het verhard oppervlak in landelijk gebied toe?

WO 1, 5-11
SO 1 en 2, 5 en 8
SA 2-6

12. Wordt er water (bijvoorbeeld regenwater) geloosd op oppervlaktewater?

SO 1 en 2, SO 7

13. Worden er parkeerplaatsen aangelegd?

SA 2, 4-7
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3.4 Ra n d v o orwaarden b i j het plan
3.4.1 Inleiding

De randvoorwaarden bij het plan zijn schematisch verderop in deze paragraaf
weergegeven. Ze zijn gegroepeerd weergegeven per streefbeeld. Deze streefbeelden zijn
ingedeeld op basis van de drie waterthema’s die in het ontwerp Waterbeheersplan
2007-2011 van Waterschap Zuiderzeeland worden behandeld. Dit zijn ‘Veiligheid,
Voldoende Water en Schoon Water’.

Schema met randvoorwaarden

De randvoorwaarden op de volgende bladzijden zijn gegroepeerd naar de zeven
streefbeelden. Van streefbeeld naar randvoorwaarde vindt u de strategie, die erop
gericht is om het streefbeeld te verwezenlijken. De initiatiefnemer krijgt op deze wijze
een gestructureerd overzicht van de randvoorwaarden en kan eveneens herleiden
waarop deze gebaseerd zijn. Een onderbouwing van de randvoorwaarden is te vinden
in paragraaf 4.5.

Wat e r k a d e r
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3.4.2 Veiligheid (V) deel 1
Streefbeeld

Hoog water is een reële bedreiging voor de veiligheid in Flevoland. Het waterschap beschermt
Flevoland tegen deze bedreiging en wil ook de veiligheid in de toekomst blijven waarborgen door te
anticiperen op sociale, economische en klimatologische ontwikkelingen.

Strategie

Randvoorwaarde

In de Nota Ruimte is opgenomen dat vooruit
lopend op toekomstige dijkversterkingen
(met een tijdshorizon van 100 jaar) een
vrijwaringszone moet worden aangegeven als
ruimtelijke reservering. Tot die tijd neemt de
gemeente in geval van nieuwe planvorming
voor de betreffende gebieden in de beginfase
contact op met de waterbeherende partijen
en provincie. Voor plannen in een vergaand
stadium worden door betrokken partijen
maatwerkafspraken gemaakt. In 2006 zijn met
provincie en gemeenten afspraken gemaakt over
het concretiseren van de maatvoering van de
vrijwaringszones.

V1 In het bestemmingsplan dient de vrijwarings
zone (waarbinnen in principe geen
gebouwen gebouwd mogen worden) te
worden aangegeven. De ligging van de
vrijwaringszone is terug te vinden in de
legger van het waterschap.

Daarnaast stelt het waterschap bouwbeleid vast
waarmee de veiligheid (inclusief de mogelijkheid
tot doelmatig beheer) ondanks bebouwing op of
rond de keringen, kan worden gegarandeerd.
Definitie van doelmatig beheer: om inspecties en
werkzaamheden uit te kunnen voeren moet de
dijk goed begaanbaar zijn en bereikbaar over
land of over water voor mensen en materieel.

V2 In de kernzone (zie figuur 4) geldt een “neetenzij” regime.
V3 In de vrijwaringszone (=binnenbeschermings
zone, zie figuur 4) geldt een “ja, mits”
regime.
V4 Indien ter plaatse van het plangebied
de Legger Waterkeringen is vastgesteld
dan is voor de vrijwaringszone (= binnen
beschermingzone) maatwerk geleverd.
In het geval dat er nog geen legger is
vastgesteld, kan worden uitgegaan van een
vrijwaringszone van maximaal 20 meter
vanaf de eigendomsgrens van de kering en
een buitenbeschermingszone van 30 meter
binnendijks en 80 meter buitendijks.
V5 B
 estaande bebouwing wordt gehandhaafd,
mits er voldaan wordt aan de functie-eisen.
V6 In de buitenbeschermingszone (zie figuur 4)
geldt een “zacht ja-mits” regime. In overleg
met het waterschap dient te worden
aangetoond dat het bouwwerk inclusief
de fundering géén negatieve invloed heeft
op de grondmechanische stabiliteit van de
waterkering.
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Veiligheid (V) deel 2
Strategie

Randvoorwaarde

Ten behoeve van de veilgheid voor gebied
dat beschermd wordt door regionale keringen
(buitendijks gebied) zijn door de Provincie
Flevoland veilgheidsnormen vastgelegd. De
veiligheidsnormen geven de kans weer op de
waterstand die nog veilig gekeerd moet kunnen
worden.

V7 B
 ij de ontwikkeling van een plan in
buitendijks gebied zal aangetoond
moeten worden dat voldaan wordt aan de
veiligheidsnormen.
V8 De
 veiligheidsnormen voor een nieuw
buitendijks gebied zijn:
• Stedelijk 1/1000 per jaar
• Glastuinbouw 1/500 per jaar
• Landbouw 1/30 per jaar
V9 Als van een bestaand buitendijks gebied de
bestemming wordt gewijzigd (herinrichting),
dan wordt daarvoor de veilgheidsnorm
voor te realiseren buitendijkse gebieden van
toepassing. Van een bestemmingswijziging
is sprake indien de bestaande bebouwing
wordt vervangen of als een onbewoond
gebied wordt bebouwd.
V10 U
 itgangspunt in bestaande, buitendijkse
gebieden is de bestaande veiligheid, met
een ondergrens van 1/10 per jaar.

Figuur 4: d e ligging van de zones in het beïnvloedingsgebied van de waterkering
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3.4.3 Voldoende water - wateroverlast (WO) deel 1
Streefbeeld

Het waterschap wil een robuust watersysteem dat voorbereid is op de effecten van toekomstige
klimaatsveranderingen en bodemdaling. Dit houdt in dat het watersysteem zodanig is ingericht
dat het conform de daarvoor vastgestelde normen het water zonder overlast te veroorzaken kan
verwerken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Strategie

Randvoorwaarde

Het watersysteem dient te voldoen aan het
principe van “waterneutraal bouwen”, dit wil
zeggen: waar het verharde oppervlak toeneemt,
dienen compenserende maatregelen te worden
genomen om piekafvoeren te verwerken en
infiltratie van water (binnen de drooglegging)
mogelijk te maken.

WO1 Oplossingen voor eventuele waterhuis
houdkundige problemen dienen bij
voorkeur in het eigen projectgebied
gevonden te worden. Indien dit niet
mogelijk is dient dichtbij het projectgebied
compensatie gezocht te worden.
Compensatie dient in ieder geval binnen
hetzelfde peilgebied plaats te vinden.

In het plan wordt gestreefd naar het principe
‘vasthouden-bergen-afvoeren’.

WO2 D
 e berekening van te realiseren berging
is voor het stedelijk gebied gebaseerd
op de randvoorwaarde dat de afvoer
(bij een maatgevende bui met een kans
van voorkomen van eens per 100 jaar)
maximaal 1,5 l/s/ha bedraagt. Rekening
houdend met de klimaatverandering wordt
een correctiefactor van + 10 % toegepast
op de maatgevende bui.

Bij het oplossen van waterhuishoudkundige
problemen wordt afwenteling voorkomen.

WO3 B
 ij een klein plan in stedelijk gebied
wordt gebruik gemaakt van de vuist
regel dat per 100 m2 verhard oppervlak
gecompenseerd dient te worden met een
bergingscapaciteit van 7,25 m3.
Dit volume kan gerealiseerd worden in
de vorm van berging en/of infiltratie
mogelijkheden.Voor grotere plannen
in stedelijk gebied maakt Waterschap
Zuiderzeeland gebruikt van een
daarvoor opgesteld excel-werkblad of
een hydraulisch neerslag-afvoermodel.
Een samenvatting hiervan is te vinden
in Bijlage 6.In het stedelijk gebied mag
het waterpeil maximaal tot aan maaiveld
stijgen bij een maatgevende bui waarvan
de kans van voorkomen eens per 100 per
jaar is. Hierbij mag nergens inundatie
optreden.
WO4 Indien (vanwege lange termijn
ontwikkelingen) een inrichtingsplan
nog niet is uitgewerkt, wordt voor een
indicatieve berekening van aan te leggen
berging een schatting gedaan. Voor een
bedrijventerrein wordt uitgegaan van
een verhard oppervlak van 90% van het
uitgeefbaar terrein (60% daken en 30%
wegen en terreinen). Voor een woonwijk
is dit een verhard oppervlak van 45% van
het uitgeefbaar terrein (30% daken en
15% wegen en terreinen).
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Voldoende water - wateroverlast (WO) deel 2
Strategie

Randvoorwaarde

Bij het oplossen van waterhuishoudkundige
problemen wordt afwenteling voorkomen.

WO5 D
 e berekening van de aan te leggen
berging is voor het landelijk gebied
gebaseerd op de randvoorwaarde dat de
afvoer (bij een maatgevende bui met een
kans van voorkomen van eens per jaar)
maximaal 1,5 l/s/ha bedraagt. Rekening
houdend met de klimaatverandering
wordt een correctiefactor van + 10 %
toegepast op de maatgevende bui.
Vooralsnog zijn er geen afvoernormen
voor natuurgebieden vastgesteld.
WO6 B
 ij een klein plan in het landelijk gebied
wordt gebruik gemaakt van de vuistregel
dat per 100 m2 verhard oppervlak
gecompenseerd dient te worden met
een bergingscapaciteit van 2,40 m3.
Zie ook Bijlage 6. Voor grotere plannen
in landelijk gebied maakt Waterschap
Zuiderzeeland gebruik van een daarvoor
opgesteld excel-werkblad of een
hydraulisch neerslag-afvoermodel.
WO7 In het landelijk gebied mag het waterpeil
maximaal tot aan maaiveld stijgen bij een
maatgevende bui waarvan de kans van
voorkomen van eens per 80 jaar is. In
enkele laaggelegen gebieden is de kans
van voorkomen eens per 50 jaar. Voor
natuurgebieden gelden geen normen voor
wateroverlast.
WO8 D
 e in de bergingsberekeningen gevonden
peilstijgingen worden getoetst aan de
normering wateroverlast Flevoland.
WO9 D
 e aanwezige ruimte voor berging mag
niet afnemen.
WO10 D
 e waterberging wordt altijd berekend
boven het streefpeil (zie figuur 5).
WO11 D
 e berging wordt niet later gerealiseerd
dan de uitvoering van de rest van het
plan.

Figuur 5: Berging ligt boven het streefpeil

maaiveld
berging
streefpeil

bodem

Wat e r k a d e r

29

Voldoende water - goed functionerend watersysteem (wf) deel 1
Streefbeeld

Het watersysteem zorgt in normale situaties voor een goede doorstroming en afwatering in het
beheergebied en het realiseren van het (maatschappelijk) gewenste waterpeil. Daarbij is de feitelijke
situatie van het watersysteem ook daadwerkelijk zoals in de legger is beschreven. Op die manier kan
het waterschap weloverwogen anticiperen op en reageren in extreme situaties.

Strategie

Randvoorwaarde

Het functioneren van het huidige watersysteem,
(doorstroming, afwatering, realiseren van het
gewenste peil), mag door de planuitvoering niet
verslechteren.

WF1 Voordat met enige demping gestart wordt,
dient de compensatie van open water
(verleggen, verbreden of nieuw aanleggen)
te zijn aangelegd.
WF2 Aansnijden van het Pleistocene zandpakket
dient over het algemeen voorkomen te
worden vanwege ongewenste kwel of
inzijging. In bepaalde situaties kan de goede
kwaliteit van kwelwater benut worden.

Het watersysteem is dusdanig ingericht dat het
goed controleerbaar en beheersbaar is.

WF3 In nieuwe watersystemen wordt gestreefd
naar aaneengesloten waterelementen met
een minimum aantal duikers en/of andere
kunstwerken en zonder doodlopende einden.

Het aantal maatregelen in het watersysteem om
de gewenste situatie te bereiken blijft zoveel
mogelijk beperkt.

WF4 Ter plaatse van kruisingen van infrastructuur
met (hoofd)watergangen gaat de voorkeur
uit naar het aanleggen van bruggen in
plaats van duikers.
WF5 D
 e duikers in (hoofd)watergangen hebben
(in verband met de opstuwing) een
praktische lengte van maximaal 50 meter.
WF6 In het geval van kruisingen met groot
schalige infrastructuur en/of bebouwing
kan een overkluizing worden overwogen;
de overkluizingen in (hoofd)watergangen
hebben een maximale lengte van 50 meter.
WF7 Permanent watervoerende watergangen
in het stedelijk gebied dienen te voldoen
aan een technisch profiel en hebben
een minimale waterdiepte van 1,2 m bij
streefpeil, een minimale bodembreedte
van 1 m en een talud van 1:3 of flauwer.
In het geval een Stedelijk Waterplan
is vastgesteld, wordt uitgegaan van
in het plan aangegeven profielen per
gebruiksfunctie. Voor de dimensionering
van vaarten en tochten in het landelijk
gebied wordt de Legger van Waterschap
Zuiderzeeland gevolgd.
WF8 D
 e maximaal toelaatbare gemiddelde
stroomsnelheid voor onbeschoeide water
gangen bedraagt: 0,60 - 0,80 m/s voor
kleigrond, 0,30 - 0,60 m/s voor zavel en
veen, 0,20 - 0,50 m/s voor grof zand en
0,15 - 0,30 m/s voor fijn zand.
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Voldoende water - goed functionerend watersysteem (wf) deel 2
Strategie

Randvoorwaarde

Het waterschap is beheerder van de
oppervlaktewaterpeilen en daarom normsteller
van de droogleggingeisen. Het waterschap
streeft hierbij naar het maximaal vertragen van
de maaivelddaling en het instellen van een
oppervlaktewaterpeil passend bij het land
gebruik.

WF9 Voor het toetsingskader van oppervlakte
waterpeilen in nieuw stedelijk gebied wordt
verwezen naar de toetsingmethodiek zoals
beschreven in het “Peilbesluit Rendierweg”
(Waterschap Zuiderzeeland, 2006: Bijlage
7, tabel A).

Voor het peilbeheer wordt uitgegaan van het
zoveel mogelijk vasthouden van gebiedseigen
water. Hierbij zijn de uitgangspunten piek
opvang, het beperken van watertekorten
(seizoensberging) en het beschermen van de
gebiedseigen waterkwaliteit. Daartoe wordt
waar nodig een flexibel of natuurlijk peilbeheer
gevoerd.

WF10 Voor het toetsingskader van oppervlakte
waterpeilen in het landelijk gebied en
bestaand stedelijk gebied wordt verwezen
naar het “Achtergronddocument
voor peilbesluiten” (Waterschap
Zuiderzeeland, 2001: Bijlage 7, tabel B)
WF11 H
 et in te stellen streefpeil of de grond
waterstanden mogen geen (grond)water
overlast in het plangebied of de
omgeving veroorzaken.
WF12 Gebieden met een `hoge’ grondwater
stand hebben een afdoende drainage.
WF13 In gebieden waar bodemdaling nu of in
de toekomst tot geringe drooglegging
leidt verdient het de voorkeur bij de
aanleg afdoende maatregelen te
nemen om de effecten van die geringe
drooglegging tegen te gaan.
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Voldoende water - goed functionerend watersysteem (wf) deel 3
Streefbeeld

Het beheer en onderhoud van het watersysteem is gebaseerd op de waterhuishoudkundige eisen van
het watersysteem, daarnaast is het ook afgestemd op het ter plekke gewenste ecologisch functioneren
van de watergang (inclusief de bijbehorende taluds en oevers).

Strategie

Randvoorwaarde

Voor de oevers langs open water wordt gestreefd
naar een onderhoudsvriendelijke inrichting
(inclusief bereikbaarheid).

WF14 Een watergang dient voorzien te zijn
van een obstakelvrije werkstrook van
minimaal 5 meter breed:
- aan één zijde van een watergang met
een waterbreedte tot en met 12 meter
(Voor de Noordoostpolder geldt 8 meter)
- aan weerszijden van een watergang met
een waterbreedte van 12 tot 24 meter
(Voor de Noordoostpolder geldt 8 tot 16
meter)
Voor watergangen breder dan 24
meter (Voor de Noordoostpolder geldt
16 meter) is varend onderhoud nodig.
Indien een watergang smaller is, dan zal
in principe rijdend onderhoud mogelijk
worden gemaakt.
Er kan onderbouwd gekozen worden
voor varend onderhoud. De minimaal
benodigde doorvaarthoogte is 1,5 meter
en de minimum doorvaart breedte is 2,50
tot 3,00 meter. Bij een talud van 1:4 of
flauwer is geen onderhoudsstrook nodig.
WF15 In alle gevallen wordt rekening gehouden
met een benodigde doorrijhoogte
van 4 meter ten behoeve van
onderhoudsmateriaal.
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Voldoende water - anticiperen op watertekort (wa)
Streefbeeld

Het waterschap wil een robuust watersysteem dat voorbereid is op de effecten van toekomstige
klimaatsveranderingen. Tot nu toe ligt de focus bij klimaatveranderingen voornamelijk op het
toenemen van extreme neerslag en stijgen van de zeespiegel. De andere kant van de verwachte
klimaatveranderingen is dat extreem droge periodes vaker voor zullen komen. Het robuuste
watersysteem dat het waterschap nastreeft zal in staat moeten zijn om hierop te anticiperen.

Strategie

Randvoorwaarde

In het ruimtelijk beleid wordt geanticipeerd op
mogelijke watertekorten. Bij functie toewijzing
zo mogelijk rekening houden met (potentiele)
watertekorten in het gebied. Ruimtelijke
maatregelen of functieaanpassing verdienen
de voorkeur boven maatregelen van technische
aard bij de aanpak van watertekorten. Deze zijn
robuuster van aard en goed te koppelen met de
aanpak van wateroverlast en –kwaliteit.

WA1 Tijdens extreme droge perioden dient het
inlaten van water mogelijk te zijn.

Waterschap Zuiderzeeland neemt de Landelijke
Verdringingsreeks als uitgangspunt totdat de
nieuwe regionale verdringingsreeks is vastgelegd
in de provinciale verordening (verwacht in
2008) en het Draaiboek Waterverdeling NoordNederland.

WA2 D
 e beschikbaarheid van water binnen het
plangebied wordt in perioden van extreme
droogte bepaald volgens de landelijke
verdringingsreeks:
1. Veiligheid en voorkomen van
onomkeerbare schade: achtereenvolgens
stabiliteit waterkeringen, klink en zetting
(veen en hoogveen) en natuur (gebonden
aan bodemgesteldheid).
2. Nutsvoorzieningen: achtereenvolgens
drinkwatervoorzieningen en
energievoorzieningen.
3. Kleinschalig hoogwaardig gebruik:
tijdelijke beregening kapitaalintensieve
gewassen en proceswater.
4. Overige belangen: scheepvaart,
landbouw, natuur (zolang geen
onomkeerbare schade optreedt), industrie,
waterrecreatie en binnenvisserij.
Tussen de categorieën 1 en 2 is sprake
van een prioriteitsvolgorde. Tussen de
categorieën 3 en 4 vindt onderlinge
prioritering plaats op basis van
minimalisatie van de economische en
maatschappelijke schade.
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3.4.4 schoon water - goede structuurdiversiteit (su)
Streefbeeld

Het waterschap streeft naar goede leef, verblijf- en voortplantingsmogelijkheden voor de aquatische
flora en fauna in het beheergebied.

Strategie

Randvoorwaarde

Bij de inrichting van het watersyteem wordt
gestreefd naar het realiseren van een ecologisch
gezond watersysteem.

SU1 Oevers worden bij voorkeur duurzaam
en indien passend bij de functie
natuurvriendelijk ingericht.

Bij de dimensionering van het watersysteem
wordt rekening gehouden met de optredende
waterkwaliteit.

SU2 Natuurvriendelijke oevers hebben een
minimum talud van 1:5; afhankelijk van de
beschikbare ruimte en functie kan een steiler
talud worden toegepast.
SU3 Grotere waterpartijen en plassen hebben
een waterdiepte van minimaal 1,5 meter bij
streefpeil (mede i.v.m. stabiliteit); plaatselijk
zijn verdiepingen van de waterbodem tot
een diepte van 2 meter gewenst.
SU4 B
 ij de inrichting van het watersysteem dient
water met een hogere kwaliteit te stromen
naar water met een lagere kwaliteit.
SU5 D
 e aanvoer van water dient zoveel mogelijk
te worden beperkt als het aanvoerwater van
mindere kwaliteit is dan de kwaliteit van het
water binnen het plangebied.
SU6 Het watersysteem moet doorspoelbaar zijn.
SU7 Er is voldoende watercirculatie.
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Schoon water - goede oppervlaktewaterkwaliteit (so)
Streefbeeld

De chemische toestand van het water en de waterbodems is geen beperkende factor voor de leef-,
verblijf-, en voortplantingsmogelijkheden voor de (aquatische) flora en fauna in het beheergebied.

Strategie

Randvoorwaarde

In het ontwerp van het watersysteem wordt
uitgegaan van het principe ‘schoon houden,
scheiden, zuiveren`.

SO1 Conform de Wet Verontreiniging
Oppervlaktewateren (WVO) is het
verboden om afvalstoffen, verontreinigende
of schadelijke stoffen in welke vorm dan
ook te brengen in oppervlaktewateren,
zonder vergunning.
SO2 Schoon regenwater (zie SA2) mag zonder
WVO-vergunning direct geloosd worden op
oppervlaktewater.

Verontreinigingen worden voorkomen.

SO3 D
 e voor demping van bestaande water
gangen gebruikte materialen moeten
voldoen aan de eisen uit de “Bouw
stoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming” en het “Inter
provinciaal beleid voor de hygiënisch
verantwoorde toepassing van secundaire
grondstoffen in werken”.
SO4 Voor waterhuishoudkundige werken zijn
alleen milieuvriendelijke en niet-uitlogende
materialen toegestaan.
SO5 H
 et verdient de voorkeur bij de inrichting
van nieuwe terreinen preventieve
maatregelen te nemen die onkruid
bestrijding m.b.v. chemische bestrijdings
middelen zoveel mogelijk voorkomen.
SO6 Voor beschoeiing zijn alleen nietoxydeerbare en niet-uitlogende materialen
toegestaan.

Verontreinigingen worden aangepakt bij de bron.

SO7 L ozingen op oppervlaktewater als gevolg
van uitlogende materialen verwerkt in
bouwwerken (bijv. zinken of koperen
daken) zijn vergunningplichtig. Lozingen
op kwetsbaar water van alle typen opper
vlakken gemaakt van uitlogende materialen
worden verboden door het waterschap.
SO8 H
 et gebruik van chemische bestrijdings
middelen op straatverharding is ongewenst
en is, met uitzondering van de DOBmethode, door het waterschap verboden.
Bij de DOB-methode wordt minder
bestrijdingsmiddel gebruikt, waardoor
minder verontreinigingen naar het
oppervlaktewater afstromen.
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Schoon water - goed omgaan met afvalwater (sa)
Streefbeeld

Veel menselijke activiteiten hebben een negatief effect op de kwaliteit van het water doordat
daarbij water direct wordt verontreinigd, maar ook indirect doordat stoffen in het milieu komen die
uiteindelijk in het water belanden. Het waterschap zorgt met de behandeling van afvalwater dat zo
veel mogelijk van deze effecten teniet worden gedaan.

Strategie

Randvoorwaarde

Voor nieuw te ontwikkelen terreinen wordt
uitgegaan van het afkoppelen van regenwater.

SA1 Bij nieuwbouwgebieden is de aanleg van
een “zuiverend” gescheiden rioolstelsel een
voorwaarde.

Voor bestaande gebieden wordt gestreefd
naar het afkoppelen van verhard oppervlak.
Het ombouwen van bestaande stelsels naar
“zuiverend” gescheiden stelsels heeft een sterke
voorkeur.

SA2 Gestreefd wordt om schoon regenwater in
bestaand gebied af te koppelen van het
rioolstelsel.
Schoon regenwater is:
- Regenwater van verhardingen met een
verkeersintensiteit < 500
- Regenwater vanaf parkeerplaatsen met
< 50 plaatsen
- Regenwater van daken/woningen waarbij
geen voor het watersysteem schadelijke
uitloogbare stoffen zijn gebruikt
- Regenwater van onverhard terrein
- Regenwater van centrumgebieden (m.u.v.
marktterreinen)
SA3 H
 et regenwater afkomstig van schone
oppervlakken wordt geïnfiltreerd of direct
afgevoerd naar open water.
SA4 H
 et regenwater stroomt onder vrijverval af,
direct of indirect (eventueel via een lokale
zuivering) richting open water.
SA5 H
 et afstromend regenwater wordt vanaf de
erfgrens, en waar mogelijk, bovengronds
aangeboden.

Afstromend regenwater van vervuilde
oppervlakken wordt gezuiverd.

SA6 Vuil regenwater is afstromend regenwater
dat niet onder schoon is vermeld (zie SA2).
Verharde oppervlakken die vervuild zijn of
waar de kans op vervuiling groot is worden
afgevoerd via een (in)filtratievoorziening,
(in)filtratieberm en/of slibafscheider. Een
bodempassage wordt gedimensioneerd
volgens de Leidraad Riolering Module
2100-1. De afvoer van minder schone
verharde oppervlakken via het rioolstelsel
vindt plaats op basis van expert-judgement.

Verontreinigingen door stedelijk afvalwater
(huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater)
worden voorkomen.

SA7 De volgende afweging in het omgaan met
stedelijk afvalwater wordt gehanteerd:
1. Lozingen / emissies worden voorkomen.
2. Afvalwater wordt vergaand hergebruikt.
3. Aansluiting afvalwaterstroom op
riolering.
4. Afvoer per as (transport) 5. Opslag en
gelijkmatige verspreiding.
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4

verantwoording
en
onderbouwing
4.1 	Inleiding
4.2 	Wettelijk kader

4.3 	Bestaand beleid
4.4 	Waarom een procedure kleine plannen?
4.5 	Onderbouwing randvoorwaarden

4

verantwoording
en onderbouwing

4.1 I n l ei di n g
Dit hoofdstuk voorziet het Waterkader van een onderbouwing en
achtergrondinformatie. Achtereenvolgens worden het Wettelijke kader,
het bestaande beleid, de procedure kleine plannen en een groot aantal
randvoorwaarden toegelicht.
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4.2 We t t e l i jk kader
Watertoets

Sinds 1 november 2003 is de toepassing van de watertoets wettelijk verplicht door
de verankering in het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985. De watertoets heeft
betrekking op alle grond- en oppervlaktewateren en behandelt alle van belang zijnde
waterhuishoudkundige aspecten (naast veiligheid en wateroverlast ook bijvoorbeeld
waterkwaliteit en verdroging). De watertoets is een belangrijk procesinstrument om
het belang van water een evenwichtige plaats te geven in de ruimtelijke ordening. Uit
de waterparagraaf blijkt de betrokkenheid van de waterbeheerder in het planproces
en de wijze waarop het wateradvies van de waterbeheerder is meegenomen in de
uitwerking van het plan.

De nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening

Volgens de Nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro, verwachte inwerkingtreding
begin 2008) komen de planvormen conform de huidige Wro te vervallen en zal een
watertoets benodigd zijn voor:
• Bestemmingsplan
• Structuurvisie
• (Projectbesluit)
In de nieuwe Wro krijgen Rijk, provincies en gemeenten de verplichting hun
beleid vast te leggen in structuurvisies. Structuurvisies hebben volgens de nieuwe
Wro primair een intern structurerende functie. Hierbij wordt ook aan andere
overheden, maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven inzicht gegeven in
de gedragslijnen die zij van de vaststellende overheid kunnen verwachten. Tussen
de structuurvisies van Rijk, provincies en gemeenten bestaat geen hiërarchische
verhouding.
Bestemmingsplannen moeten volgens de huidige Wro goedgekeurd worden door
de provincie. Hierbij kijkt de provincie ook of de procedure voor de watertoets goed
is doorlopen. Deze goedkeuring vervalt in de nieuwe Wro. Dit betekent dat ook de
toetsing op de gevolgde procedure voor het wateradvies (de watertoets) vervalt. Met
het vervallen van de provinciale goedkeuring van bestemmingsplannen, vervalt ook
de bedenkingenprocedure (ex artikel 27 Wro) bij de provincie. Bij de gemeente kan
alleen een zienswijze worden ingediend indien het ontwerp bestemmingsplan niet in
overeenstemming blijkt met het wateradvies.
Voordat de nieuwe Wro in werking treedt zullen de Flevolandse overheden goede
afspraken moeten maken over de te volgen watertoetsprocedure. Een uitgebreid
vangnet achteraf bestaat straks niet meer. Het enige vangnet straks, is de procedure
van zienswijze en daarna eventueel de gang naar de rechter.
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4.3 B e s ta a n d b e l ei d
Internationaal en nationaal

De Europese Kaderrichtlijn Water is in december 2000 vastgesteld door het Europees
Parlement en geïmplementeerd in de Wet op de Waterhuishouding. Het doel van deze
richtlijn is het beschermen en verbeteren van de kwaliteit van oppervlaktewateren en
grondwater en bevorderen van duurzaam gebruik van water.
In de Vierde Nota Waterhuishouding, de Nota Ruimte (2006), de Startovereenkomst
‘Waterbeleid 21e eeuw’ (WB21), de Bestuurlijke Notitie Watertoets en het Nationaal
Bestuursakkoord Water (NBW), komt het streven naar een veilig, gezond en duurzaam
waterbeheer naar voren. Thema’s zoals ‘water in de stad’ en ‘water als ordenend
principe’ zijn als speerpunten in het vigerende beleid beschreven. Basisprincipes van
dit beleid zijn: ‘meer ruimte voor water’ en het ‘voorkomen van afwenteling van de
waterproblematiek in ruimte of tijd’.
Dit resulteert in twee drietrapsstrategieën:
• Waterkwantiteit (vasthouden, bergen, afvoeren) (zie figuur 7)
• Waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden, zuiveren)
In het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (LBOW) is afgesproken dat er geen normen
worden opgesteld voor watertekort. Totdat de nieuwe regionale verdringingsreeks is
vastgelegd bij Algemene maatregel van Bestuur, de Provinciale Verordening en het
Draaiboek Waterverdeling Noord-Nederland, zal het waterschap de nieuwe landelijke
verdringingsreeks als uitgangspunt nemen in tijden van droogte.

Provincie

Watertoets
De provinciale Beleidsregel Watertoets Flevoland (per 1 juni 2005) geeft invulling
aan de rol van de provincie als planbeoordelaar in het kader van de watertoets.
Als goedkeuringscriterium wordt gehanteerd dat bij ieder waterhuishoudkundig
relevant ruimtelijk plan de watertoets dient te worden uitgevoerd. Hiernaast geeft
de beleidsregel richtlijnen over hoe met het wateradvies in het ruimtelijk plan
wordt omgegaan. Deze richtlijnen zijn in beginsel op elk plan van toepassing.
De beleidsregel is opgenomen in Bijlage 8. De toepassing van het proces van de
watertoets is door de gezamenlijke overheden van Flevoland verwoord in de notitie
‘De watertoets toegepast in Flevoland’ (vastgesteld door het Bestuurlijk Overleg WB21
Flevoland op 3 september 2003).
Waterkwaliteit
Het beheer voor de waterkwaliteit is gericht op een goede ecologische toestand
voor alle wateren ongeacht de bestemming. Voor oppervlaktewater, grondwater
en waterbodem worden de normen van de Vierde Nota Waterhuishouding
aangehouden, tenzij deze niet kunnen worden gerealiseerd als gevolg van natuurlijke
omstandigheden.
Kaderrichtlijn Water
De provincie vertaalt het nationale KRW-beleid naar de eigen regio (voor Flevoland
vormt het provinciale omgevingsplan deze vertaling).
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Normen voor waterkwaniteit
In het landelijk gebied mag het waterpeil maximaal tot aan maaiveld stijgen bij
een maatgevende bui waarvan de kans van voorkomen 1/80 per jaar is. In enkele
laaggelegen gebieden is de kans van voorkomen 1/50 per jaar. Vooralsnog zijn er
geen normen voor natuurgebieden vastgesteld (bron: Stroomgebiedsvisie 2003 en
Omgevingsplan Flevoland (2006)).
Normering binnen- en buitendijkse gebieden
De veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen zijn wettelijk vastgelegd. Binnen
Flevoland worden twee zogenaamde dijkringgebieden onderscheiden: enerzijds de
Noordoostpolder en anderzijds Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Voor beide gebieden
geldt een veiligheidsnorm van 1/4.000 per jaar (bron: OPF, 2006). De waterkerende
voorzieningen rond de bestaande buitendijkse gebieden met bebouwing zijn door
de provincie aangewezen als regionale waterkering. Voor elke regionale waterkering
is een veiligheidsnorm vastgesteld. Deze normen staan in een provinciaal besluit op
basis van de Verordening waterkering Noord-Nederland. Uitgangspunt daarbij is de
bestaande veiligheid, met een ondergrens van 1/10 per jaar (bron: OPF, 2006).

Waterschap

Waterbeheerplan
Het waterschap is verantwoordelijk voor het operationele regionale waterbeheer.
Het waterschap zorgt voor de juiste condities om de strategische doelen van het
waterbeheer te realiseren, bepaalt de daaruit voortvloeiende concrete maatregelen en
voert deze uit. Het waterschap legt zijn beleid vast in het waterbeheerplan. In dit plan
worden drie thema’s uitgewerkt rond waterkwantiteit en kwaliteit, namelijk:
• Veiligheid
• Voldoende water
• Schoon water.
De randvoorwaarden in dit waterkader vloeien voort uit de strategische doelen
van het waterbeheerplan. Momenteel wordt het nieuwe waterbeheerplan (WBP2) opgesteld door het waterschap. Binnen het Waterkader is ervoor gekozen de
inhoudelijke thematiek van het WBP-2 te volgen. Nieuw beleid uit het WBP-2 is echter
nog niet opgenomen in de randvoorwaarden van dit Waterkader. Dat gebeurt pas als
inspraak op het WBP-2 heeft kunnen plaatsvinden en het WBP-2 is vastgesteld door de
Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland.
Bouwbeleid Waterkeringen
Het Bouwbeleid Waterkeringen van Waterschap Zuiderzeeland maakt duidelijk wat
wel en niet is toegestaan ten aanzien van bouwen op en nabij waterkeringen. Hier
mee kan de veiligheid (inclusief de mogelijkheid tot doelmatig beheer) op of rond de
keringen worden gegarandeerd. Daarnaast biedt het bij nieuwe ruimtelijke plannen een
hulpmiddel voor initiatiefnemers. In het Bouwbeleid wordt een nadere invulling gegeven
van de ‘vrijwaringszone’ zoals genoemd in de Nota Ruimte (2006) en het Omgevings
plan Flevoland (2006). Volgens de Keur Waterschap Zuiderzeeland is het verboden te
bouwen op en nabij waterkeringen. Hetgeen in het Waterkader is overgenomen uit het
bouwbeleid is een uitwerking die past binnen de regelgeving van de keur.
Beleidsregel afvoernorm landelijk gebied
Wanneer de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland de beleidsregel
afvoernorm landelijk gebied heeft vastgesteld, zal deze in het waterkader verwerkt
worden. Voorlopig wordt bij advisering voor compensatie gewerkt met een vuistregel
(zie Bijlage 6).
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Gemeente

GRP
Volgens het NBW wordt de basisinspanning riolering uitgewerkt binnen de
Stedelijke Waterplannen. Daarmee is er een rechtstreekse link met het Gemeentelijk
Rioleringsplan (GRP). Aspecten die te maken hebben met de afvalwaterketen (o.a.
optimalisatie en basisinspanning) worden in beginsel in een afvalwaterakkoord
geregeld. In ieder gaval wordt in het Stedelijk waterplan opgenomen: het
gezamenlijke riooloverstortbeleid, het afkoppelbeleid van gemeente en waterschap en
wordt het profijtbeginsel (de laagst maatschappelijke kosten) nader ingevuld.
Waterschap Zuiderzeeland en de Flevolandse gemeenten hebben ervoor gekozen
het GRP niet een onderdeel van het stedelijk waterplan te laten zijn, maar om
de uitgangspunten voor de afvalwaterketen door te laten werken in zowel het
Stedelijk Waterplan als het GRP. Het GRP en het Stedelijk waterplan zullen dus als
randvoorwaarde bij een watertoets gelden.

4.4 Wa a r o m e e n p r o c e dure
k l ei n e p l a n n e n ?
De Flevolandse gemeenten, Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland werken
sinds 2003 volgens het proces dat is verwoord in de notitie ‘De watertoets toegepast
in Flevoland’. Sindsdien is geconstateerd dat de Flevolandse partners over het
algemeen zeer tevreden zijn. Toch vindt ook een deel dat de watertoets vertragend
werkt. Daarnaast levert de reguliere afhandeling van kleine plannen met weinig
gevolgen voor het watersysteem een onevenredige administratieve lastendruk op. In
deze paragraaf worden drie onderwerpen toegelicht die een aanleiding zijn voor het
maken van een procedure kleine plannen en wordt concluderend afgesloten.

Evaluatie watertoets

Eind 2003 is in het Bestuurlijk Overleg WB21 afgesproken om landelijk de watertoets
te evalueren. Als onderdeel daarvan is eind 2005 / begin 2006 door de Flevolandse
partners de watertoets geëvalueerd. De conclusie is dat de watertoets werkt. Een
belangrijk verbeterpunt is de afhandeling van kleine plannen. De watertoets kost
bij de behandeling van kleine plannen onnodig veel tijd en administratief werk.
Met elkaar is afgesproken om bij de kleine plannen een passende ‘Procedure kleine
plannen’ te doorlopen.

Relatiemonitor Waterschap Zuiderzeeland

Begin 2006 is in het kader van het Bestuursprogramma Waterschap Zuiderzeeland
onderzocht hoe de Flevolandse partners de samenwerking met Waterschap
Zuiderzeeland ervaren (nulmeting) en hoe deze verbeterd kan worden. De resultaten
van dit onderzoek en de vervolgaanpak zijn vastgelegd in de ‘Relatiemonitor
Waterschap Zuiderzeeland’. Met betrekking tot de watertoets is daarbij duidelijk
geworden dat de aanvragers over het algemeen zeer tevreden zijn. Zij voelen zich
voldoende betrokken bij het proces en hebben het gevoel ‘samen op weg’ te zijn
met het waterschap. De houding van het waterschap wordt over het algemeen als
constructief ervaren.
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Daarnaast vindt de helft van de aanvragers dat de watertoets vertragend werkt. Om
de samenwerking te verbeteren is in de relatiemonitor aanbevolen dat dit punt de
aandacht van het waterschap verdient. Ook bij het waterschap levert de afhandeling
van kleine plannen met weinig gevolgen voor het watersysteem een onevenredige
administratieve lastendruk.

Bestuursprogramma Waterschap Zuiderzeeland

Omdat Waterschap Zuiderzeeland met oog en respect voor zijn omgeving wil
functioneren is in het Bestuursprogramma 2005-2008 vastgelegd te streven naar
goede samenwerking.
Het waterschap heeft het hoofddoel ‘goede samenwerking’ uitgewerkt in de
volgende subdoelen:
1. het waterschap weegt weloverwogen maatschappelijke belangen af (rol als overheid)
2. het realiseren van draagvlak voor de taakuitoefening
3. waterbelangen wegen mee in plan- en besluitvorming van derden
4. het waterschap wordt gewaardeerd als vanzelfsprekende partner
5. gewenste bedrijfscultuur
6. goed samenspel tussen bestuur en werkorganisaties.
Het proces dat in het kader van de watertoets wordt doorlopen is zeer belangrijk voor
het realiseren van met name het derde en vierde subdoel.

Conclusie

Verwacht wordt dat het werken volgens de ‘Procedure kleine plannen’ bijdraagt aan
een verbetering van de samenwerking binnen het watertoetsproces. De procedure
neemt namelijk werk uit handen, waarbij tijdwinst geboekt wordt die ingezet kan
worden voor meer kwalitatieve aandacht kan komen bij grotere plannen. Hiernaast
biedt het een oplossing voor de vertragende werking van de watertoets bij kleine
plannen, die als een belangrijk knelpunt naar voren is gekomen bij zowel de evaluatie
van de watertoets als de ‘Relatiemonitor Waterschap Zuiderzeeland’.
Belangrijk is dat gewaarborgd wordt dat de ‘Procedure kleine plannen’ alleen
doorlopen wordt wanneer er geen grote gevolgen zijn voor het watersysteem
en dat ook bij kleine plannen rekening gehouden wordt met water. Waterschap
Zuiderzeeland heeft het vertrouwen dat dit wordt gewaarborgd door het doorlopen
van de in dit document opgenomen ‘Procedure kleine plannen’ (hoofdstuk 2) in
combinatie met de randvoorwaarden (hoofdstuk 3) die daarbij gehanteerd dienen te
worden.
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4.5 On d e r b o u win g r a ndvoorwaarden
In deze paragraaf wordt een algemene inhoudelijke onderbouwing gegeven bij
hoofdstuk 3 en de randvoorwaarden uit dit hoofdstuk in het bijzonder.

4.5.1 Veiligheid (V)

Hoog water is een reële bedreiging voor de Provincie Flevoland. De Noordoostpolder,
Oostelijk en Zuidelijk Flevoland worden omsloten door dijkringen die bescherming
bieden tegen deze dreiging. Het waterschap wil ook de veiligheid in de toekomst
blijven waarborgen door te anticiperen op de klimatologische, sociale, en
economische ontwikkelingen. Door klimaatverandering is de verwachting dat de
bescherming die de huidige waterkeringen bieden voor de toekomst onvoldoende zal
zijn. Het peil van het IJsselmeer zal in 2100 ongeveer een meter gestegen zijn.
Bebouwing op en rond de waterkering kan negatieve gevolgen hebben voor de staat
van de waterkering. Het eigen gewicht van bouwwerken op de waterkering kan de
stabiliteit van het dijklichaam negatief beïnvloeden. Naast dit gewicht kan door een
verslechterde regenwaterafvoer plaatselijk een verhoogde grondwaterstand optreden.
Door zettingverschillen van wanden, vloeren, leidingen, funderingen en kelders
kunnen watervoerende lagen doorboord worden en kunnen holle ruimtes ontstaan.
De lekwegen die zo ontstaan kunnen leiden tot ‘piping’. Bij golfoverslag komt
stromend water over het grondoppervlak voor. Doordat het water zich langs de
bebouwing concentreert en harder stroomt bestaat de kans op erosie en juist daar is
de erosiebestendigheid veelal minder.

4.5.2 Voldoende water (W)

Bemalingcapaciteit polders
De inrichting en het beheer van het watersysteem in de Flevopolders en in de
Noordoostpolder zijn ontworpen naar voorbeeld van de Haarlemmermeerpolder die
wordt bemalen met een gemiddelde afvoernorm van 1,67 l/s/ha. Deze historische
capaciteit, vindt zijn oorspong in de tijd van de kolonisaties in de 18e en de 19e eeuw.
Voor het bevloeien van de landbouwgebieden werden irrigatiesystemen aangelegd.
Deze irrigatiesystemen bestonden uit aanvoerkanalen, verdeelkunstwerken, duikers,
stuwen en inlaatwerken die alle werden ontworpen op deze bemalingscapaciteit.
Omdat de bemalingsgebieden van de Flevopolders en de Noordoostpolder hun
gebiedseigen eisen stellen is de geïnstalleerde bemalingscapaciteit van de gemalen in
Flevoland gebaseerd op een gemiddelde afvoernorm van 1,5 l/s/ha.
Wateroverlast
Een ruimtelijke ingreep die het watersysteem nadelig beïnvloedt, moet
‘waterneutraal’ of ‘waterpositief’ worden gecompenseerd. Hiermee wordt voorkomen
dat de bergingscapaciteit in het plangebied vermindert en daardoor de kans op
wateroverlast toeneemt. Er mag géén afwenteling van extra afvoer als gevolg van
de ingreep naar stroomafwaarts gelegen peilvakken in tijd en ruimte plaatsvinden.
Bij afwenteling wordt het waterprobleem namelijk verplaatst, bij de buren
neergelegd, en niet aangepakt. Het is dan ook belangrijk dat ieder plangebied ‘zijn
eigen broek ophoudt’. Dit geldt ook tijdens de planuitvoering. Het waterschap gaat
daarbij uit van de volgens het NBW-middenscenario in de toekomst te verwachten
neerslaghoeveelheden. Dit scenario is gebaseerd op historische neerslaggegevens,
waarbij de hoeveelheden vermeerderd zijn met 10%.
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Figuur 6: Wateroverlast in Tollebeek

Waterberging stedelijk gebied
Gedurende hevige regenval komt het voor dat de neerslagintensiteit groter is dan
de specifieke gemaalcapaciteit van 1,5 l/s/ha (zie bemalingscapaciteit polders in
deze paragraaf). Het teveel aan regenwater moet in het stedelijk gebied (tijdelijk)
worden opgevangen en/of geborgen (conform de Stroomgebiedsvisie Flevoland). Naast
opstuwing treedt dan ook peilstijging op.
Voor het tijdelijk vasthouden of bergen van het teveel aan regenwater is per peilvak een
hoeveelheid open water of alternatieve waterberging nodig. De totale hoeveelheid water
berging is afhankelijk van de maximaal toegestane afvoer (1,5 l/s/ha) en de maximale
peilstijging. Daarnaast bepaalt ook het verloop van de afvoer van de (verharde) opper
vlakken hoeveel waterberging nodig is. Bij een groot oppervlak verhard terrein stroomt
het regenwater snel af en is een grotere hoeveelheid waterberging nodig.
De berekening van te realiseren berging is voor het stedelijk gebied gebaseerd op de
randvoorwaarde dat de afvoer bij een maatgevende bui met een kans van voorkomen
van eens per 100 jaar maximaal 1,5 l/s/ha bedraagt. De maximale peilstijging ten
behoeve van de aanleg van berging wordt doorgaans bepaald door de initiatiefnemer.
Deze stijging is afhankelijk van de wijze van bouwen (wel of géén kruipruimten), de
hoogte van de aanwezige overstortdrempels van de riolering, de hoogteligging van
kabels en leidingen en het laagst gelegen maaiveld en/of straatniveau.
Waterberging landelijk gebied
De berekening van te realiseren berging is voor het landelijk gebied gebaseerd op de
randvoorwaarde dat de afvoer bij een maatgevende bui met een kans van voorkomen
van eens per jaar maximaal 1,5 l/s/ha bedraagt. Deze normstelling volgt uit het
ontwerp van de polders, waarbij niet uitgegaan is van verharding. Het effect van
relatief kleine verharde oppervlakken op de afvoer, vergeleken met het omringende
onverharde gebied, is zodanig dat minder waterberging noodzakelijk is.
Drainage / ontwatering
De ontwaterings- of drainage-intensiteit is de snelheid waarmee ondergrondse
waterafvoer plaatsvindt. De drainage-intensiteit beïnvloedt de hoeveelheid water die,
op een bepaald tijdstip, kan worden vastgehouden, geborgen en afgevoerd door het
watersysteem. Wanneer de neerslagintensiteit hoger is dan de doorlatendheid van de
bodem zal, bij een verzadigde bodem, het overschot zich op het maaiveld verspreiden
en op een later tijdstip infiltreren.
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De drainage-intensiteit wordt, naast de fysische karakteristieken van de bodem door
het oppervlaktewaterpeil, de aanleg van drains en grondverbetering beïnvloed.
In gebieden waar bodemdaling nu of in de toekomst tot geringe droogleggingen
leidt verdient het de voorkeur bij de aanleg afdoende maatregelen te nemen om
de effecten van die geringe droogleggingen tegen te gaan. Het aanleggen van een
ontwateringsysteem kan dan overlast voorkomen. Het werken met grote machines
tijdens de planuitvoering kan leiden tot verdichting van de bovengrond. Deze is met
eenvoudige maatregelen (grondbewerking) te verhelpen. Preventie is hierbij ook
mogelijk. Het gaat dan om het niet berijden van tijdelijk zeer natte gedeelten of het
tijdelijk aanbrengen van rijplaten.
De ontwatering is voor alle bodemgebruiksvormen van belang, al kunnen de wensen
voor ontwateringdiepte tussen de gebruiksvormen sterk uiteenlopen.
Figuur 7: s chematische voorstelling van de afwatering van een IJSselmeerpolder

Bodemdaling
In de drie polders is een duidelijke afname van de maaiveldhoogte vanaf het ‘oude
land’ naar het centrum van het IJsselmeer zichtbaar. Het IJsselmeer als geheel is min
of meer een kom. In het gehele beheergebied treedt bodemdaling op. Door verschillen
in de ondergrond en in moment van drooglegging varieert de verwachte bodemdaling
binnen het gebied. In Flevoland zijn de grootste bodemdalingen te verwachten in het
gebied rond Almere, ten noordwesten en oosten van Emmeloord en tussen Rutten en
Lemmer. De bodemdaling is dusdanig dat bij gelijkblijvend waterpeil in de toekomst
het huidige landgebruik niet meer mogelijk zal zijn. Echter, door peilverlaging wordt
het proces van bodemdaling versneld.
Als de waterdruk in een met water verzadigde bodemlaag, ver terugvalt, treedt
allereerst klink op. Dit kan door bijvoorbeeld ontwatering plaatsvinden. Bij klink
blijft de bodem dezelfde vaste bodemdeeltjes bevatten maar neemt de fractie poriën
(ruimte tussen de bodemdeeltjes) af. De maaivelddaling door klink wordt de fysische
rijping van de bodem genoemd. In sterk humeuze en venige gronden treedt oxidatie
op van de organische stof waardoor zakking optreedt. Door extra belasting van de
bodem (berijden met machines, ophoging, gebouwen) ontstaat er een toename van
de bodemdruk. Hierdoor begint een mechanisch verdichtingproces dat zetting wordt
genoemd. Door de zetting neemt de dichtheid van de grond toe en het volume van de
bodem af: het maaiveld daalt. Zetting, klink en oxidatie zijn onomkeerbare processen.
(Cultuurtechnisch Vademecum, 2000). Voor de verwachte bodemdaling in Flevoland
zie figuur 8 en 9.
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Figuur 8: Bodemdaling 2005-2015 (cm)

b r o n : wat e r s c h a p z u i d e r z e e l a n d ( 2 0 0 5 )

Figuur 9: Bodemdaling 2005-2050 (cm)

b r o n : wat e r s c h a p z u i d e r z e e l a n d ( 2 0 0 5 )
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Kwel
Kwel wordt veroorzaakt door het verschil in (grond)waterstand tussen de polder en
het omliggende gebied of het aangrenzende waterlichaam. De kwelintensiteit wordt
bepaald door verschillende factoren. De ruimtelijke verschillen in kwelintensiteit
worden veroorzaakt door zowel de hoogteligging als de ligging ten opzichte van het
ontvangende watersysteem. Tevens hebben de doorlatendheid van de bodem en de
grondwaterstand een belangrijke invloed op de kwelintensiteit.
Het kwelwater wordt aangevoerd via watervoerende pakketten vanuit de omringende
watersystemen. De opbouw en samenstelling van de grondlagen van de polders is
zo dat het eerste watervoerende pakket wordt afgedekt door een slecht doorlatende
deklaag. Deze deklaag bestaat uit Holocene klei- en veenlagen. Onder deze deklaag
bevindt zich een watervoerend zandpakket dat is afgezet in het Pleistoceen.
Wanneer deze watervoerende laag wordt aangesneden zal door een vermindering
in de weerstand de kwelintensiteit toenemen. Dit heeft tot gevolg dat er meer
water het watersysteem inkomt. Meer aanvoer van water via kwel betekent dat er
meer afvoer van water plaats moet vinden. Dit heeft negatieve gevolgen voor de
waterbergingscapaciteit van het watersysteem. De verhoging in de kwelintensiteit,
door het aansnijden van het Pleistocene zandpakket, kan gecompenseerd worden
door een verhoging van de grondwaterstand door middel van het opzetten van het
peil. Toename van kwel betekent dat er meer waterberging nodig is.
Naast de kwantiteit speelt de kwaliteit van het kwelwater ook een rol. In sommige
gebieden is de kwel van goede kwaliteit en kan deze een positief effect hebben op de
oppervlaktewaterkwaliteit. In grote delen van de polder is de kwel echter van minder
goede kwaliteit en is het niet wenselijk meer kwel aan te trekken.
Goed functionerend watersysteem
Voor het realiseren van een goede doorstroming en afwatering is een goed
functionerend watersysteem noodzakelijk. De hoofdwatergangen dienen dan ook
te voldoen aan een minimaal technisch profiel dat een goede doorstroming en
afwatering waarborgt. Vernauwingen en obstructies in de waterlopen kunnen een
goede doorstroming en afwatering tijdens extreme situaties belemmeren. Bruggen
verdienen dan ook de voorkeur boven duikers. Duikers hebben een meer stuwende
eigenschap en stellen hogere eisen voor het beheer en onderhoud dan bruggen. Ook
de structuurdiversiteit heeft meer baat bij een brugconstructie.
De duikers in (hoofd)watergangen hebben (in verband met de opstuwing en de
stijging van het waterpeil als gevolg daarvan) een praktische lengte van maximaal 50
meter.
Bij de dimensionering van het watersysteem moet rekening gehouden worden met
bepaalde maximale stroomsnelheden voor onbeschoeide watergangen. Wanneer
te hoge snelheden worden bereikt verliezen de watergangen hun stabiliteit door
afkalving (erosie) van de oevers.

4.5.3 Schoon water (S)

Duurzame en natuurvriendelijke oevers
De ecologische kwaliteit van het Flevolandse oppervlaktewater is matig. Er komen
relatief weinig verschillende soorten planten en dieren voor en dat zijn vooral
algemene soorten. Een belangrijke oorzaak is de traditionele manier waarop de
watergangen zijn ingericht en worden beheerd, bijvoorbeeld strak beschoeide
oevers. De vorm van de watergang en de oevers zijn medebepalend voor een gezond
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watersysteem. Hoe groter de structuurdiversiteit van een oever, hoe beter een
dergelijke oever ecologisch functioneert. Een groot aantal planten en dieren is voor
hun voortbestaan afhankelijk van oevers. Ook de ondergedoken vegetatie levert een
belangrijke bijdrage in de structuurdiversiteit.
Een duurzame oever levert een positieve bijdrage aan de robuustheid van
het watersysteem voor zowel de waterkwaliteit als de -kwantiteit. Ook is het
kostentechnisch voordelig. De basisinrichting bestaat eruit dat de plasberm een
breedte heeft van 2,5 meter en dat de oever onder een helling van 1:2 wordt afgewerkt
(zie figuur 10). Bij duurzaam ingerichte oevers wordt de droge plasberm uit een
traditionele oever verlaagd. De plasberm wordt een natte plasberm, waardoor de
bergingscapaciteit van de watergang toeneemt. Op de plasberm ontstaat al snel
een dichte begroeiing van riet. Dit heeft een klein positief effect op de chemische
waterkwaliteit, maar vanuit ecologisch oogpunt is deze oevervariant door de dichte
begroeiing minder aantrekkelijk dan een natuurvriendelijke oever.

Figuur 10: Voorbeeld duurzaam inrichtingsprofiel
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Natuurvriendelijke oevers verhogen in sterke mate de biodiversiteit en hiermee de
waterkwaliteit. Bij de aanleg van een natuurvriendelijke oever wordt de beschoeiing
een stukje onder water gedrukt zodat een plasberm ontstaat. Plasbermen van
voldoende diepte vormen de ideale habitat voor het tot ontwikkeling komen van
ondergedoken vegetatie en oeversoorten. Libellen en allerlei andere macrofauna liften
door de grote toename in leef- en verblijfmogelijkheden hier sterk in mee. Rietzomen
stimuleren ook de leef- en verblijfmogelijkheid voor vele rietvogelsoorten. Bij de
aanleg van natuurvriendelijke oevers worden in de robuuste variant naast plasbermen
ook paaikommen voor vis en geïsoleerde poelen voor amfibieën aangelegd.
Natuurvriendelijke oever hebben niet alleen een positief effect op de flora en fauna.
Ze dragen ook bij aan de waterkwaliteit doordat er meer zuurstof in het water
komt, voedingstoffen worden vastgelegd en zwevende stoffen uit het water worden
opgevangen. Bovendien levert dit type oevers een bijdrage aan een effectief en
kostenefficiënt beheer en onderhoud.
Natuurvriendelijke oevers hebben een geleidelijke overgang van water naar land. Deze
geleidelijke overgang wordt bij voorkeur gerealiseerd aan de hand van een variabel
talud met gemiddeld een minimale helling van 1:5 (zie figuur 11). Door de flauwe
oevers kan meer water geborgen worden en vertraagd worden afgevoerd. Zo dragen ze
ook bij aan de bergingscapaciteit van de watergang.
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Figuur 11: v oorbeeld natuurvriendelijk profiel

r
va

mi

n.

1:

ia

be

l

3

variabel

Watercirculatie
Voldoende watercirculatie is van belang om de effecten van eutrofiëring of vermesting
tegen te gaan. Eutrofiëring is een overbelasting van het oppervlaktewater met
voedingsstoffen en nutriënten (met name fosfaten en nitraten). en is te herkennen aan
overmatige groei van algen. Andere gevolgen zijn bijvoorbeeld een eenzijdige visstand,
soortenarmoede, zuurstofloosheid of drijflagen van algen. In bijna alle Flevolandse
wateren zijn de effecten van eutrofiëring waarneembaar. Vooral stagnante, niet
stromende, wateren zijn kwetsbaar. Door de afwezigheid van stroming in deze
wateren wordt kroosvorming en algenbloei in de hand gewerkt.
Grotere waterpartijen en plassen hebben een waterdiepte van minimaal 1,5 meter bij
streefpeil (mede i.v.m. stabiliteit); plaatselijk zijn verdiepingen van de waterbodem
tot een diepte van 2 m gewenst. Deze diepte creëert een schuilplaats voor vissen, een
grotere leeflaag en heeft een temperatuurregulerende werking. Tevens wordt er slib
opgevangen.
Om de waterkwaliteit, indien nodig, kunstmatig te verbeteren moet het doorspoelen
van het watersysteem mogelijk zijn. Water met een betere kwaliteit wordt dan in het
watersysteem gelaten.
Bij de inrichting van het watersysteem dient water met een hogere kwaliteit te
stromen naar water met een lagere kwaliteit. Dit zorgt ervoor dat oppervlaktewater
met een hoge kwaliteit behouden blijft en niet onnodig vervuild raakt.
Figuur 12: blauwalg
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Goed omgaan met afvalwater
In het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland zijn verschillende soorten
rioolstelsels aanwezig. Gemengde rioolstelsels voeren zowel het huishoudelijk
afvalwater als het regenwater af. Wanneer bij zware buien de afvoercapaciteit
overschreden wordt, komt ongezuiverd huishoudelijk afvalwater via overstorten
in het oppervlaktewater terecht. In de nieuwere wijken is om dat probleem te
voorkomen een gescheiden stelsel aangelegd. Het regenwater wordt dan afgekoppeld
van het rioolstelsel en op het oppervlaktewater geloosd en het afvalwater gaat naar
de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Het nadeel van dit stelsel is dat bijvoorbeeld het
vuil van de straat en het zink van de dakgoten rechtstreeks in het oppervlaktewater
terechtkomen. Om dit te voorkomen kan bij een gescheiden stelsel een constructie
ingebouwd worden om het eerste regenwater ook met het afvalwater naar de
afvalwaterzuiveringsinstallatie af te voeren. Zodra teveel regenwater wordt
aangevoerd gaat dit naar het oppervlaktewater. Dit stelsel wordt een verbeterd
gescheiden stelsel genoemd.
Het voordeel van een verbeterd gescheiden stelsel is dat hierdoor de
zuiveringsinstallaties geen grote hoeveelheden schoon regenwater krijgen te
verwerken. De toevoer van afvalwater naar de afvalwaterzuiveringsinstallaties
wordt daardoor constanter en minder verdund waardoor de installatie efficiënter
kan werken. Een alternatief voor een verbeterd gescheiden stelsel is een zuiverend
gescheiden stelsel, waarbij het regenwater indien nodig lokaal wordt gezuiverd.
Bouwstoffen
Voorkomen moet worden dat secundaire of hergebruikte bouwstoffen de bodem
of het oppervlaktewater vervuilen. Secundaire grondstoffen worden gedefinieerd
als: ‘materialen die via hergebruik (materiaalhergebruik of nuttige toepassing)
worden ingezet als bouwstof’. Hier kan men denken aan weg- en waterbouwkundige
werken, grondwerken en bouwwerken. Voorbeelden hiervan zijn dijklichamen,
wegfunderingen, geluidswallen en dempingen van bestaande watergangen.
Bouwstoffen en secundaire grondstoffen kunnen zowel niet-verontreinigd als
verontreinigd zijn met zware metalen en/of zwavel- of koolwaterstofverbindingen.
Waterhuishoudkundige kunstwerken
Traditioneel werden de oevers van watergangen voorzien van een nietmilieuvriendelijke (gecreosoteerde) beschoeiing. Bij de emissies van PAK’s (PolyAromatische-Koolwaterstoffen) naar oppervlaktewater vormen vooral gecreosoteerde
oeverbeschoeiingen en de daaruit in de waterbodem geaccumuleerde PAK’s de
bron. Deze diffuse bronnen vormen nu nog een probleem voor de waterkwaliteit.
Met het gebruik van milieuvriendelijke en niet-uitlogende materialen voor
waterhuishoudkundige kunstwerken wordt dit probleem ondervangen.
Onkruidbestrijding
De eerste randvoorwaarde om te komen tot een verantwoord onkruidbeheer op
verhardingen is het nemen van preventiemaatregelen. Bij het beheer van onkruid is
het primair van belang om onkruidgroei zoveel mogelijk te voorkomen.
Tijdens het ontwerp is het belangrijk goed na te denken over de schaal, maatvoering
en functionaliteit van de verharding. Is een verharding echt noodzakelijk of kan
bijvoorbeeld ook worden volstaan met een groenstrook? Als gekozen wordt voor
verharding dan dienen het gebruik en de verharding goed op elkaar te worden
afgestemd. Vervolgens is van belang de verharding op zodanige wijze aan te leggen
dat onkruid zo weinig mogelijk kans krijgt om te groeien. Belangrijke aspecten
hierbij zijn bijvoorbeeld de keuze van de gebruikte materialen (b.v. bestratingen
met onkruidwerende voeg) en het zoveel mogelijk vermijden van het aanbrengen
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obstakels. Voorgesteld wordt om als uitgangspunt voor de preventiemaatregelen in de
ontwerp- en aanlegfase het CROW handboek ‘Ontwerpvoorbeelden onkruidwerende
verhardingen - Ideeënboek’ (CROW, 1997) te hanteren. (Uit Concept CIW rapport
Onkruidbestrijding op verhardingen, juli 2006) Voor meer informatie verwijzen wij
naar http://www.dob-verhardingen.nl/nl/Algemeen/Preventie.htm
Uit kostenonderzoek is gebleken dat het nemen van preventiemaatregelen in de
ontwerp- en de aanlegfase goede mogelijkheden biedt voor kostenbesparingen op de
langere termijn. (FWVO-nota 02.03, februari 2002).
DOB-methode
Het doel van de Duurzame Onkruid Bestrijding (DOB) methode is - indien chemische
middelen worden ingezet - deze middelen te gebruiken op een wijze waarbij zo min
mogelijk afstroming van het bestrijdingsmiddel naar het oppervlaktewater of een
AWZI plaatsvindt.
Bij de uitvoering van de DOB-methode wordt gebruikt gemaakt van een
aantal voorschriften. Deze zijn verwoord in drie ‘shortlists’ op strategisch
(meerjarenplanning met doelen en budgetten), tactisch (jaarplan beheerder) en
operationeel (werkplan uitvoerder) niveau. Bij dit laatste gaat het om zaken als
type apparatuur en middelen, toedieningsmethode en dosering, onder welke
omstandigheden mag gespoten worden etc. Het effect van de methodiek is
moeilijk voorspelbaar en is afhankelijk van het op de juiste wijze uitvoeren van de
voorschriften, zoals de mate waarin kan worden voorkomen dat wordt gespoten
op emissiegevoelige plekken en in een periode voorafgaand aan een regenbui. Voor
het werken volgens de DOB-systematiek kan de terreinbeheerder een certificaat
verkrijgen. Daarmee wordt een goede uitvoering bevorderd. Informatie over deze
methode is te vinden op: www.dob-verhardingen.nl. (Uit Concept CIW rapport
Onkruidbestrijding op verhardingenjuli 2006)
Er zijn ook alternatieven voor chemische onkruidbestrijding die kunnen worden
ingezet:
• mechanische onkruidbestrijding (bv borstelen)
• thermische onkruidbestrijding (bv branden)
• ecologische onkruidbestrijding (met een milieuvriendelijke substantie)
• biologische onkruidbestrijding (bv grazen door dieren).
Figuur 13: onkruidbestrijding

Voorbeeld van slechte bereikbaarheid, de paaltjes bemoeilijken
de onkruidbestrijding waardoor onkruidgroei uit de hand loopt.
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Afspoeling wegen en parkeerplaatsen
Door de afspoeling van regenwater van het wegdek van wegen en parkeerterreinen
komen verontreinigingen van het wegverkeer in de berm en het grond- en
oppervlaktewater terecht. Het grond-en oppervlaktewater wordt onder andere belast
ten gevolge van lekkage van motorolie, zink door van slijtage van banden, koper van
bovenleidingen en zink door corrosie van geleiderails en ander wegmeubilair.
De maatregelen met betrekking tot behandeling van afstromend wegwater zijn vooral
gericht op infiltratie in de bodem. De infiltratie van afstromend wegwater lijkt in
tegenspraak met het milieukundig uitgangspunt dat milieuproblemen niet van de
ene op de andere milieucomponent moeten worden afgewenteld. Toch zijn er uit
oogpunt van het beperken van verspreiding van schadelijke stoffen in het milieu
goede redenen om voor deze route te kiezen. De verontreinigingen zijn in de bodem
veel minder mobiel dan in het water. In de bermbodem blijft de verontreiniging
beperkt tot de bovenste laag (circa 30 centimeter). Deze toplaag kan, nadat een in
overleg met het bevoegde gezag vastgestelde graad van verontreiniging is bereikt,
gecontroleerd worden verwijderd en afgevoerd. Metingen en berekeningen geven aan
dat doorslag van de toplaag pas na vele jaren is te verwachten. Verontreinigingen
geloosd op het oppervlaktewater verspreiden zich daarentegen in snel afnemende
concentraties over een steeds groter gebied en zijn hieruit niet meer te verwijderen.
Infiltratie in de bodem zorgt bovendien tot het langer vasthouden van het water in
het betreffende gebied (Afstromend wegwater, CIW 2002).
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5

overige
procedures
5.1	Inleiding
5.2 	Contact
5.3 	Peilbesluit
5.4 	Keurontheffing
5.5 	Wvo-vergunning
5.6 	Melding Bouwstoffenbesluit

5

overige
procedures

5.1 I n l ei di n g
Naast de watertoets zijn nog een aantal andere procedures bij Waterschap
Zuiderzeeland van belang bij de totstandkoming van een ruimtelijk
plan. Deze procedures zullen in het algemeen pas ingezet worden na
de ruimtelijke besluitvorming. Het gaat daarbij om Peilbesluiten, Keur
ontheffingen, Meldingen in het kader van het Bouwstoffenbesluit (Bsb) en
WVO-vergunningen (de Wet verontreiniging oppervlaktewateren). Met deze
instrumenten worden waterhuishoudkundige belangen beschermd.
Dit hoofdstuk laat zien om welke procedures het gaat.
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5.2 C o n ta c t
Door de watertoets zijn adviseurs van Waterschap Zuiderzeeland in een vroeg stadium op
de hoogte van ruimtelijke plannen in het beheergebied. Indien nodig worden het Bureau
Watersystemen (Peilbesluiten), het Team Vergunningverlening (Keur en WVO), het Team
Handhaving Bsb) en Beheer en Onderhoud van Waterschap Zuiderzeeland door deze
adviseurs geïnformeerd of geconsulteerd over de ruimtelijke plannen. Op deze wijze kan
worden voorkomen dat, door een Peilbesluit-, Keur- of WVO-procedure de uitvoering van
plannen wordt vertraagd of een benodigde vergunning niet wordt aangevraagd.
Vertraging kan optreden als geen rekening is gehouden met de doorlooptijd van een
procedure of dat een bepaalde procedure alsnog doorlopen moet worden. Het nemen van
een peilbesluit kost bijvoorbeeld ongeveer een jaar. Vroegtijdig contact met het waterschap
kan mogelijke vertragingen ondervangen en problemen bij de uitvoering voorkomen.
Bij de procedure ‘kleine plannen’ informeert de initiatiefnemer (meestal de gemeente)
degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het betreffende plan over de
procedures die hij bij Waterschap Zuiderzeeland moet doorlopen. Het waterschap kan
dit niet doen omdat zij pas na besluitvorming, in de vorm van het ‘Logboek’, op de
hoogte wordt gebracht van de kleine ruimtelijke plannen. In het Logboek zijn daarom
de volgende vragen opgenomen:
• Is een Keurontheffing, WVO-vergunning of melding Bouwstoffenbesluit nodig*?
• Is de verantwoordelijke voor de uitvoering hiervan op de hoogte gebracht?
In dit hoofdstuk is informatie opgenomen om te kunnen beoordelen waarom en
wanneer welke procedure gevolgd dient te worden. Er is gezocht naar een balans
tussen volledige informatie en duidelijke informatie. De wettelijke instrumenten
blijven de basis waarop bepaald wordt of een vergunning wel of niet nodig is. Bij
twijfel dient contact te worden opgenomen met het Team Vergunningverlening (Keur
en WVO), het Team Handhaving (Bsb) of het Bureau Watersystemen (Peilbesluiten) van
Waterschap Zuiderzeeland (zie Bijlage 9).
*Als een peilbesluit nodig is dan volgt uit de beslisboom in de procedure kleine plannen dat er een
reguliere watertoetsprocedure gevolgd moet worden.

5.3 P e i l b e s luit
Waarom

In een peilbesluit wordt het streefpeil in watergangen vastgelegd. Er vindt een
toetsing en zonodig een belangenafweging plaats of het streefpeil voldoet aan de eisen
die functies in het peilgebied stellen. Voordat een peilbesluit wordt vastgelegd zullen
de mogelijke gevolgen van een peilwijziging in beeld gebracht moeten worden. Tevens
wordt met een peilbesluit rechtszekerheid geboden omtrent de geldende peilen.

Wanneer

Peilbesluiten worden geëvalueerd en herzien na 10 jaar, of wanneer daartoe eerder
aanleiding is. Bij peilwijzigingen van 10 cm of meer dient een peilwijzigingsbesluit
aangevraagd te worden bij Waterschap Zuiderzeeland.
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Proceduretijd

De formele procedure voor het op- en vaststellen van een peilbesluit neemt ca. één
jaar in beslag. Dit is inclusief de benodigde tijd voor goedkeuring door Gedeputeerde
Staten. Het mogelijke beroep bij de rechtbank is niet meegenomen in deze
termijn. Een peilwijziging mag pas worden doorgevoerd wanneer het peilbesluit
is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten en er geen schorsende werking van het
ingestelde beroep is aangevraagd en verkregen.

5.4 K e u r o n t h e f fi n g
Waarom

In de Keur van Waterschap Zuiderzeeland staat wat wel en niet mag bij waterkeringen
en wateren, de zogeheten waterstaatswerken. Onder wateren worden bijvoorbeeld
stedelijke waterpartijen verstaan, maar ook weg-, erf en kavelsloten. Het doel van de
Keur is om waterstaatswerken veilig te stellen en deze op een goede wijze te beheren.
In de Keurverordening zijn daarom verboden en geboden opgenomen. Van deze
verboden en geboden kan ontheffing worden verleend. (zie ook www.zuiderzeeland.
nl/digitaal_loket/documenten)

Wanneer

Een Keurontheffing is nodig als een handeling verboden is volgens de
Keurverordening. Over het algemeen is een keurontheffing nodig indien:
• water wordt aangelegd;
• werkzaamheden uitgevoerd worden in de (buiten)beschermingszones van de
waterkering en water (zie bijlage 5).
Voor bijvoorbeeld het aanleggen van een brug of dam is het duidelijk dat een
keurontheffing aangevraagd moet worden. Maar ook voor ook voor het leggen een
kabel binnen 10 meter vanaf een watergang of een buis (bijvoorbeeld voor de afvoer
van regenwater) die uitmondt in een sloot is een keurontheffing nodig.
Een keurontheffing wordt verleend als de instandhouding van de watergang of
waterkering niet in gevaar komt. Levert de handeling wel een gevaar op voor de
instandhouding van de watergang of waterkering, dan wordt door het stellen van
voorwaarden bezien of een keurontheffing kan worden verleend. Is het stellen van
voorwaarden niet voldoende, dan kan de Keurontheffing worden geweigerd.

Proceduretijd

Voor het afgeven van een Keurontheffing wordt de formele wettelijke procedure
volgens de Algemene wet bestuursrecht toegepast. De maximale proceduretijd
bedraagt 8 weken.
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5.5 Wv o - v e rgunni ng
e n A a n slui tvergunn i ng
Waarom

Veel handelingen van mensen kunnen van invloed zijn op de kwaliteit van het
oppervlaktewaterwater. Om de oppervlaktewaterkwaliteit te beschermen is het
volgens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) verboden om zonder
vergunning afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in oppervlaktewater
te brengen.
De aansluitvergunning is nodig ter bescherming van de zuiveringtechnische
werken van het waterschap en de doelmatige werking daarvan. Hiernaast wordt
verontreiniging van het oppervlaktewater waarop het zuiveringtechnisch werk
afvalwater loost tegengegaan en/of voorkomen.

Wanneer

Onder lozen wordt verstaan het met behulp van een werk in oppervlaktewater
brengen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen. Een WVOvergunning is nodig als een lozing:
• direct (rechtstreeks) plaatsvindt
• indirect plaatsvindt en afkomstig is van één van de 19 aangewezen
bedrijfscategorieën in de WVO. Voor deze bedrijven (zie Bijlage 10) is bijna altijd
een WVO-vergunning nodig. Onder indirect wordt verstaan via de riolering en de
communale afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI).
Lozingen op een andere wijze dan met behulp van een werk bijvoorbeeld het
rechtstreeks storten, oppompen of laten afvloeien in oppervlaktewater, het deponeren
van afvalstoffen waarbij valt te voorzien dat deze stoffen op den duur in het water
komen, zijn eveneens WVO-vergunningplichtig. Het uitlogen van verontreinigende
stoffen uit bouwmaterialen of gecreosoteerd hout en het neerslaan van verontreinigde
stoom op het wateroppervlak wordt als een lozing aangemerkt.
De WVO-vergunning is ook nodig voor lozingen van bedrijven, instellingen,
particulieren e.d. op zuiveringstechnische werken (gemalen, persleidingen, AWZI) van
het waterschap.
Voor het lozen van bronneringswater (opgepompt van grondwater) kan meestal
volstaan worden met een melding, slechts in een beperkt aantal gevallen zal een
WVO-vergunning nodig zijn.
Een aansluitvergunning is nodig voor het hebben of houden van een
rioleringsaansluiting op zuiveringtechnische werken van het waterschap. Meestal is
de riolering in eigendom van de gemeente.
Zie Bijlage 10 ‘Checklist WVO-vergunningplichtige lozingen’ voor:
• voorbeelden van directe lozingen;
• de 19 bedrijfscategorieën waarvoor de WVO-vergunning nodig is;
• voorbeelden waarvoor een aansluitvergunning nodig is.
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Proceduretijd

Voor het afgeven van een WVO-vergunning of een aansluitvergunning wordt de
formele wettelijke procedure volgens de Algemene wet bestuursrecht toegepast.
De maximale proceduretijd bedraagt 6 maanden. De afhandeling van een melding in
het kader van de WVO duurt circa 6 weken.

5.6 Me l di n g B o u w s t o f fenbeslu i t/
B e s l ui t b o d e m k wa li te i t
Waarom

Het bouwstoffenbesluit moet voorkomen dat oppervlaktewater (inclusief
waterbodem) verontreinigd raakt door de toepassing van steenachtige materialen.
In het Bouwstoffenbesluit is vastgelegd dat het gebruik van bepaalde steenachtige
materialen (inclusief grond) in een werk, in of op de bodem, in het oppervlaktewater
of de waterbodem gemeld moet worden. Dit heeft twee doelen. Ten eerste het
tegengaan van verontreiniging naar bodem of oppervlaktewater. Daarnaast moet het
besluit hergebruik van materialen stimuleren.

Wanneer

Alle toepassingen, zoals dempingen, aanleggen van dammen, bruggen en steigers,
van bouwstoffen in het oppervlaktewater binnen Flevoland moeten bij waterschap
Zuiderzeeland gemeld worden. Onder oppervlaktewater vallen ook droge sloten, de
waterbodem en de oever. Waterschap Zuiderzeeland is in deze het bevoegd gezag. Er
moet gebruik gemaakt worden van een meldingsformulier.
Uitzondering is het tijdelijk verplaatsen of wegnemen van bouwstoffen. Als deze,
zonder tussentijds bewerkt te zijn, in het hetzelfde werk, onder dezelfde condities
op of nabij dezelfde plaats teruggebracht worden, dan hoeft geen melding gedaan
te worden. Een voorbeeld hiervan is grondverzet bij het leggen of onderhouden van
kabels en leidingen.

Proceduretijd

Overeenkomstig het bouwstoffenbesluit is men verplicht om 5 werkdagen voor
aanvang van het werk een melding bij het waterschap in te dienen. Na indiening
van de melding ontvangt u van het waterschap een reactie omtrent de toe te passen
bouwstoffen.
In 2007 zal het bouwstoffenbesluit worden vervangen door het Besluit
Bodemkwaliteit.
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bijlagen
1 	Lijst met afkortingen en begrippen
2 	Ruimtelijke ordening en water
3 	Standaard waterparagraaf voor klein plan
4 	Formulier voor Logboek kleine plannen
5 	Achtergrondinformatie bij beslisboom en richtinggevende 		
vragen
6 	Bepaling benodigde waterberging
7 	Toetsingskader oppervlaktewaterpeilen
8 	Beleidsregel Watertoets Flevoland
9 	Overzicht contactpersonen Waterschap Zuiderzeeland
10	Checklist WVO-vergunningplichtige lozingen
11	Gebieden met kans op wateroverlast (losse kaart)

1

Lijst met afkortingen en begrippen
Afkortingen

AAP
AHN
AWZI
Bro
BRP
CIW
CUWVO
dwa
GBKN
GEP
GRP
GS
ha
IBA
i.e.
KRW
MEP
MTR
NBW
NW4
NWRW
OAS
poc
RBP
rwa
RIONED
SWP
VGS
WB21
WBP
WHP
Wm
Wro
Wvo
ZGS
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Aan- en afkoppelplan
Actueel Hoogtebestand Nederland
Afvalwaterzuiveringsinstallatie
Besluit op de ruimtelijke ordening
Basisrioleringsplan
Commissie Integraal Waterbeheer
Commissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren
Droogweerafvoer
Grootschalige Basiskaart Nederland
Gemiddeld ecologisch potentieel
Gemeentelijk Rioleringsplan
Gescheiden (riool)stelsel
Hectare
Individuele Behandeling Afvalwater
Inwoner-equivalent
Kaderrichtlijn Water
Maximaal ecologisch potentieel
Maximaal toelaatbaar risico
Nationaal Bestuursakkoord Water
Vierde Nota Waterhuishouding
Nationale Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit
Optimalisatie Afvalwatersysteem
Pompovercapaciteit
Rioolbeheerplan
Regenwaterafvoer
Stichting: kenniscentrum voor riolering en water in de stad
Stedelijk waterplan
Verbeterd gescheiden (riool)stelsel
Waterbeleid 21e eeuw
Waterbeheerplan
Waterhuishoudingsplan
Wet milieubeheer
Wet op de ruimtelijke ordening
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Zuiverend gescheiden (riool)stelsel
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Begrippen

Deze lijst van begrippen bevat, naast eigen definities, ook citaten van de Commissie
waterbeheer 21e eeuw, definities uit het Waterbeheersplan Hoogheemraadschap van
Rijnland, Checklist water & ruimte van de Provincie Gelderland en de Verklarende
hydrologische woordenlijst van de commissie voor hydrologisch onderzoek van TNO.

Afkoppelen
Afkoppelen van verharding van het rioolstelsel. Doel is om schoon regenwater niet
langer via een gemengd rioolstelsel naar de zuivering te voeren, maar dit hemelwater
te gebruiken (bijvoorbeeld als huishoudwater) of ter plekke te infiltreren of naar
oppervlaktewater te voeren.
Afvalwater
Verontreinigd water dat wordt geloosd door huishoudens, bedrijven en instellingen.
Afvalwatersysteem
Het geheel van rioleringstechnische en zuiveringtechnische werken.
Afvalwaterzuiveringsinrichting
Deze inrichting (kortweg: AWZI) reinigt afvalwater uit het riool.
Afvoeren
Het verwijderen van water uit een gebied.
Basisinspanning
Term die waterkwaliteitsbeheerders gebruiken voor het aanduiden van de
inspanningen die elke gemeente moet uitvoeren of uitgevoerd hebben om de
vuiluitworp uit de riolering tot een bepaald niveau te reduceren.
Basisrioleringsplan (BRP)
Plan waarin op gedetailleerde wijze wordt aangegeven hoe de inzameling en afvoer
van afvalwater en neerslag binnen een bepaald gebied geschiedt. Berekend wordt de
gewenste capaciteit van het rioolstelsel en zijn de knelpunten beschreven die er toe
leiden dat tijdens een flinke regenval water op straat blijft staan. Dit plan geeft ook
een schatting van de verwachte vervuiling van het oppervlaktewater door overstorten
vanuit het riool.
Bemalingsgebied
Een gebied dat door één rioolgemaal wordt bemalen. Bij drukriolering het totale
gebied dat op het systeem van pompputjes is aangesloten.
Bergen, berging (riolering)
Nuttige inhoud van het rioolstelsel uitgedrukt in de nuttige inhoud (in m3), dan wel
gerelateerd aan het daarop aangesloten verhard oppervlak (in mm).
Bergen, berging (open water)
Het (tijdelijk) opslaan van water in een gebied. Reguliere berging vindt plaats in
oppervlaktewater en in de bodem. De nuttige inhoud van het open watersysteem
wordt uitgedrukt in peilstijging per oppervlakte open water (in m3), dan wel
gerelateerd aan het afvoerend verhard oppervlak (in mm).
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Bodemdaling
Daling van het maaiveld ten opzichte van NAP, ten gevolge van vooral zetting of klink
van het bodemmateriaal door oxidatie en/of verdichting. De grondsoort (klei weinig,
zand niet) en de mate van ontwatering spelen hierin een voorname rol.
Boezem
Stelsel van grote wateren waarop het water van de lager gelegen Noordoostpolder
en de Flevopolder wordt uitgemalen en van waaruit water wordt ingelaten, voor
waterberging en -transport.
Botulisme
Vorm van voedselvergiftiging waaraan vooral watervogels en vissen doodgaan. De
vergiftiging wordt veroorzaakt door een bacterie die een gif produceert, waardoor bij
besmette dieren verlammingsverschijnselen optreden.
Compenserende maatregelen
Compensatie is het creëren van nieuwe waarden die gelijk zijn aan de waarden
die verloren (dreigen) te gaan. Indien de waarden onvervangbaar zijn, heeft de
compensatie betrekking op het creëren van zo gelijk mogelijke waarden. De
compensatie vindt plaats in het plangebied e/of buiten het plangebied, maar nog wel
binnen hetzelfde peilvak of afwateringsgebied (zie ook mitigerende maatregelen).
Doorspoelwater
Water dat in een bemalingsgebied wordt ingelaten vanwege de kwaliteit van het
oppervlaktewater. De kwaliteit van het oppervlaktewater is dan zodanig, dat het de
voorkeur heeft dit water te vervangen door ‘gebiedsvreemd’ water.
Droogweerafvoer (dwa)
De hoeveelheid afvalwater die in droogweerperioden (kortweg: dwa) wordt afgevoerd
(exclusief lekwater).
Duurzaam bouwen
Duurzaam bouwen richt zich op het voorkomen van milieuproblemen bij bouw,
gebruik en sloop van gebouwen en de bebouwde omgeving, nu en in de toekomst.
Duurzaam waterbeheer
Problemen in de waterhuishouding mogen niet doorgeschoven worden naar de
toekomst, naar andere ruimten of andere milieucompartimenten. Drie invalshoeken
worden gebruikt om de verschillende aspecten van een duurzaam waterbeheer
inzichtelijk te maken.
1 Stromen: het volgen van de waterstroom van bron, gebruiker tot en met afvoer. De
gemeente kan op lokaal niveau de stromen beïnvloeden door het voorkomen van
vervuiling van waterbronnen en een goed functionerend rioolstelsel.
2 Gebieden: beïnvloeden van de waterhuishouding door inrichting en beheer
van gebieden. Voorbeelden op wijkniveau zijn de inrichting van een goed
functionerend rioolstelsel, retentiemogelijkheden om piekafvoeren tegen te gaan en
groenvoorziening.
3 Actoren: collega-waterbeheerders en ‘gebruikers’. Een goede organisatie en
afstemming tussen organisaties en instellingen die betrokken zijn bij het
watersysteem bevorderd een effectieve en efficiënte samenwerking.
Ecologie
De leer van de onderlinge betrekkingen van levende organismen en hun milieu.
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Emissiespoor
Onderdeel van het tweesporenbeleid van waterkwaliteitsbeheerders gericht op het tot
een bepaald niveau terug brengen van de emissies (vuiluitworp) uit een rioolstelsel,
ongeacht de werkelijke waterkwaliteit. Voor het voldoen aan het emissiespoor moet
door de gemeente een bepaalde inspanning worden gedaan, deze inspanning wordt
aangeduid met het begrip ‘basisinspanning’. Gemeenten moeten in principe voor
2005 aan de basisinspanning voldoen. Maatregelen die getroffen kunnen worden
betreffen onder meer vergroting van de bergingscapaciteit en afkoppelen van
verharding.
Eutrofiëring
Verrijking met voedingsstoffen, met name fosfor- en stikstofverbindingen (vermesting)
Flexibel peilbeheer
Peilbeheer waarbij het waterpeil zich zoveel mogelijk beweegt tussen bepaalde
boven- en ondergrenzen. Komt het waterpeil boven de bovengrens, dan wordt water
afgevoerd. Komt het waterpeil onder de ondergrens, dan wordt water aangevoerd.
Het doel is het inlaten van gebiedsvreemd water met een ongewenste waterkwaliteit
zoveel mogelijk te voorkomen. Peilfluctuatie en bodemgebruik dienen wel op elkaar te
zijn afgestemd. Flexibel peilbeheer beperkt de vraag naar inlaatwater in droge tijden;
het vermindert het tempo van de bodemdaling (als de grondwaterstand gemiddeld
hoger is) en het kan de gebiedeigen waterkwaliteit helpen beschermen. Een dergelijk
peilbeheer kan strijdig zijn met de wens, een zo ruim mogelijke berging voor extreme
regenval in een gebied te realiseren.
Fysisch-chemisch
Betrekking hebbende op de (stoffelijke) natuur en op de chemie
Gebiedseigen water
Water met de kwaliteit die van nature voorkomt in het gebied. Altijd een mengsel
van verschillende herkomsten: regenwater, grondwater (waaronder kwelwater
van uiteenlopende leeftijd en samenstelling), rivierwater (in gebieden die ooit aan
de natuurlijke overstromingsdynamiek van rivieren blootstonden, denk ook aan
oeverwallen). De kwaliteit en samenstelling van het gebiedseigen water is voor een
belangrijk deel bepalend voor de soort natuur en vegetatie die voor kunnen komen.
Op enkele geïsoleerde plekken komen nog bijzondere kwaliteiten voor. De
inrichtingsprincipes isoleren en positioneren en flexibel peilbeheer helpen om die
plekken te beschermen. Voorraadvorming kan strijdig zijn met de wens, gebiedseigen
waterkwaliteit te behouden of te verbeteren, omdat hiermee de hoeveelheid
regenwater in het oppervlakte- en grondwater verhoudingsgewijs toeneemt (vorming
‘neerslaglens’), waardoor bijvoorbeeld een bijzonder kwelmilieu zou worden
weggedrukt. Een lokale afweging tussen (potentiële) natuurwaarden en de wens om
aan de eigen watervraag te voldoen is in dergelijke gevallen benodigd.
Gebiedsvreemd water
Water met een kwaliteit die niet van nature voorkomt in het gebied. Meestal wordt
boezemwater bedoeld, dat een vrij homogene kwaliteit heeft van IJsselmeer en
Randmeerwater.
Gemengd rioolstelsel
Rioolstelsel dat zowel het huishoudelijk afvalwater, het bedrijfsafvalwater als de
neerslag die valt op verhard oppervlak, met behulp van één leidingstelsel afvoert.
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Gescheiden rioolstelsel
Rioolstelsel dat uit twee onafhankelijke leidingstelsels bestaat. Via het ene
leidingstelsel wordt het huishoudelijk afvalwater en het bedrijfsafvalwater afgevoerd
naar een AWZI. Met het andere leidingstelsel wordt de neerslag van het verharde
oppervlak rechtstreeks naar het oppervlaktewater afgevoerd dan wel geïnfiltreerd in
de bodem.
Gemeentelijk Rioleringsplan
Gemeenten zijn volgens de Wet Milieubeheer verplicht een GRP op te stellen. Het is
een samenbundeling van drie plannen: het basisrioleringsplan, het rioolbeheerplan
en het kostendekkingsplan. In dit plan is de visie van de gemeente vastgelegd met
betrekking tot het aanleggen van een geoptimaliseerd rioleringssysteem en het
zorgvuldig beheren van dit systeem.
Grondwaterneutraal bouwen
Wijze van bouwen, waarbij de oorspronkelijke grondwaterstanden (inclusief
natuurlijke fluctuaties) gehandhaafd kunnen blijven.
Grijs water
Grijs water is het huishoudelijke afvalwater afkomstig van keuken, bad en douche.
Afvalwater afkomstig van het toilet wordt zwart water genoemd.
Huishoudwater
Huishoudwater is in zoverre gezuiverd water, dat het geschikt is voor huishoudelijke
toepassingen waarbij de drinkwaterkwaliteit niet noodzakelijk is (zoals bij wassen,
sproeien tuin etc.).
Hydraulische afvoercapaciteit
Het totale debiet dat via het rioolstelsel, gemalen en overstorten, kan worden
afgevoerd zonder dat wateroverlast ontstaat.
IBA
IBA staat voor Individuele Behandeling van Afvalwater. Wanneer aansluiting op het
communaal rioolstelsel niet mogelijk is dan is in veel gevallen een systeem voor de
individuele behandeling van afvalwater de oplossing. Het afvalwater wordt lokaal
gezuiverd. Het meest bekende IBA systeem is de septictank. Meer geavanceerde
systemen hebben namen als submerged bed, oxidatie bed, helofytenfilter etc.
Infiltratie
Het wegzakken van (regen)water in de bodem.
Inlaten
Het in een gebied laten stromen van water, meestal met de bedoeling de waterstand
in een gebied op peil te houden, soms ook met de bedoeling om de waterkwaliteit te
verbeteren of aan te passen aan de gewenste productieomstandigheden, bijvoorbeeld
in het geval van zoute kwel (doorspoelwater).
Inunderen, inundatie
Het tijdelijk onderwater lopen/ zetten van laag gelegen land.
Isoleren
Inrichtingsprincipe gericht op het realiseren van een goede waterkwaliteit met als
karakteristiek dat gebieden met een bijzondere (positieve of negatieve) waterkwaliteit
geheel van hun omgeving worden afgezonderd.
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Kalibreren
IJken van een model op de werkelijke situatie of een bepaald gekozen situatie.
Keur
Een verordening van de waterbeheerder, waarin een verzameling van geboden en
verboden ten aanzien van het waterbeheer is opgenomen, bij overtreding waarvan
bestuursdwang of strafbepalingen kunnen worden toegepast.
Kwel
Grondwater dat omhooggestuwd wordt als gevolg van potentiaalverschil (of druk
verschil) tussen het gebied waar het grondwater inzijgt en wat het omhoog komt.
Kwelwater kan zeer verschillende waterkwaliteiten hebben, en zijn niet allemaal
gewenst.
Legger
Een bij besluit van de waterbeheerder vastgesteld register van waterstaatswerken
(bijvoorbeeld hoofdwatergangen) met daarin per waterstaatswerk de vereiste
afmetingen, de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen.
Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR)
Minimum kwaliteitsdoelstelling die aan een bepaalde in het water voorkomende stof
wordt gesteld.
Milieurendement
Verhouding tussen behaald milieueffect en kosten.
Milieuvriendelijke oevers
Oevers waarvoor materialen zijn gebruikt, die zo min mogelijk nadelige gevolgen
hebben voor de kwaliteit van water, bodem en lucht. Bij de materiaalkeus wordt ook
de mate van milieubelasting van het productieproces van verschillende materialen
betrokken. Op milieuvriendelijke oevers worden géén bestrijdingsmiddelen en
meststoffen gebruikt.
Mitigerende maatregelen
Onder mitigatie wordt verstaan het voorkomen of reduceren van negatieve effecten
van een besluit of feitelijk handelen door het treffen van maatregelen. Mitigatie heeft
enkel betrekking op maatregelen en effecten binnen het gebied van het ruimtelijk
plan. Er is altijd sprake van mitigatie in het kader van de activiteit zelf, vervolgens kan
er pas sprake zijn van compensatie (zie ook compenserende maatregelen).
Natuurlijk peilbeheer
Peilbeheer waarbij het waterpeil het natuurlijk seizoensverloop volgt (zomerpeil lager
dan het winterpeil). In polders wordt wel een maximum gesteld aan het de peilstijging
omdat anders de polder onder water komt te staan. Aan het peil wordt géén formele
ondergrens gesteld, maar wordt veelal bepaald door de invloed van (zoute) kwel en/of de
aanwezigheid van cultuurhistorische en archeologische waarden. Natuurlijk peilbeheer
beperkt de vraag naar inlaatwater in droge tijden, het vermindert het tempo van
bodemdaling (als de grondwaterstand gemiddeld hoger is) en het kan de gebiedseigen
waterkwaliteit beschermen. Een dergelijk peilbeheer kan strijdig zijn met de wens, een
zo ruim mogelijke berging voor extreme regenval in een gebied te realiseren.
Natuurvriendelijke oever
Oever die op natuurlijke wijze is ingericht of ontstaan met als doel een geleidelijke
en brede overgang van nat naar droog zodat deze interessant is voor flora en fauna.
Hierdoor kan tevens de waterkwaliteit verbeterd worden.
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(Vierde) Nota waterhuishouding
Regeringsnota over het te voeren waterbeleid.
Onderhoud
Het handhaven van het goed functioneren van het oppervlaktewatersysteem.
Ontvangend oppervlaktewater
Het oppervlaktewater ter plaatse van een overstort of regenwateruitlaat, dat ligt
binnen de invloedssfeer van de overstort of uitlaat.
Oppervlaktewater
Water in rivieren, kanalen, meren, plassen, vennen, singels, vijvers, watergangen en
sloten.
Optimalisatiestudie (OAS)
Een studie waarbij de optimale afstemming wordt gezocht tussen berging en afvoer
van afvalwatersystemen en de zuivering van het afvalwater op de AWZI, eventueel van
meerdere gerioleerde kernen op dezelfde zuiveringskring.
Overkluizing
Een overkluizing is een civieltechnisch kunstwerk waarmee een weg of de bebouwing
een waterloop kruist op zo’n manier dat (vaak) geen scheepvaart en/of recreatievaart
mogelijk is, maar het wateroppervlak nog wel vrij ligt.
Overstort
Voorziening die bij regenval het teveel aan rioolwater (hemelwater al dan niet
vermengd met afvalwater) dat niet in het stelsel kan worden geborgen, loost in een
bergingsvijver, bergbezinkbassin of op het oppervlaktewater. Dit principe wordt
overstorten genoemd.
Piekberging
Piekberging wordt gebruikt om pieken die ontstaan door hevige regenbuien op te
vangen (bergen) en daarna af te voeren naar de gemalen. De situaties waarin een
piekberging wordt gevuld zou zo’n eenmaal per 10 tot 25 jaar voorkomen. Locaties
voor piekberging moeten dus zoveel mogelijk leeg zijn zodat deze, zodra het
nodig is, gevuld kunnen worden. Koppeling van seizoensberging en piekberging is
waarschijnlijk wel mogelijk.
Pompcapaciteit (riolering)
Som van de droogweerafvoer en de pompovercapaciteit, ofwel hetgeen totaal
verpompt kan worden.
Pompovercapaciteit
De pompovercapaciteit is het gedeelte van de capaciteit van het gemaal dat
beschikbaar is voor het verpompen van een gedeelte van de neerslag.
Randvoorziening
Een tot de riolering behorende voorziening gericht op reductie van de vuilemissie
(veelal ter plaatse van een overstort). Bijvoorbeeld een bergbezinkbassin.
Regenwaterafvoer (rwa) stelsel
Rioleringsstelsel door middel waarvan uitsluitend regenwater (rwa) wordt ingezameld
en afgevoerd.
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Retentie
Vasthouden, het vertragen en/of verminderen van de afvoer van water.
Riooloverstort
Voorziening door middel waarvan bij regen een teveel aan rioolwater dat niet in het
stelsel wordt geborgen, kan worden geloosd op het oppervlaktewater.
Schematisatie
Een (vereenvoudigde) weergave van de werkelijkheid.
Schouw
Bij het schouwen controleert de waterbeheerder of aan de onderhoudsverplichtingen
uit de keur en legger wordt voldaan.
Seizoensberging
Het idee achter seizoensberging is dat neerslagoverschot dat jaarlijks in Nederland
valt, wordt bewaard en benut voor de droge perioden. De droge periode is het
zomerhalfjaar (meer verdamping en gebruik van water dan neerslag) en het
neerslagoverschot ontstaat in het winterhalfjaar (weinig verdamping, veel neerslag).
Een locatie die in gebruik is ten behoeve van seizoensberging (=voorraadvorming) is
altijd gevuld met water, soms meer (einde winter) en soms minder (einde zomer).
Slimme stuw
Stuwconstructie die bij neerslag de afstroming van een bovenstrooms gelegen gebied
vertraagt.
Vasthouden
In de waterkwantiteits-trits van WB21 (vasthouden - bergen - afvoeren) is dit het begrip
dat doelt op het op lokaal niveau zorgen voor voldoende ruimte in het watersysteem
om in droge tijden aan de watervraag te voldoen zonder gebiedsvreemd water in te
laten. Ook wel ‘Vasthouden van gebiedseigen water’ genoemd.
Verhard oppervlak
Stoepen, daken, wegen, parkeerplaatsen, pleinen enz., waarvan het hemelwater kan
afvoeren via een rioolaansluiting (bijvoorbeeld straatkolken) naar het (rwa-)riool.
Verbeterd gescheiden stelsel
Gescheiden rioleringsstelsel, waarbij door een koppeling tussen rwa-stelsel en het
dwa-stelsel wordt bewerkstelligd dat het eerste afstromende en verontreinigde
hemelwater naar het dwa-stelsel wordt afgevoerd. Door een regenwaterrioolgemaal
wordt steeds een kleine, constante hoeveelheid weggepompt naar het vuilwaterriool.
Pas na vulling van zowel dwa- als rwa-riolering stort het in de rwa-riolering aanwezige
relatief schone rioolwater over op oppervlaktewater. De vervuiling als gevolg van
onjuiste afvoeren op het rwa-stelsel wordt ook beperkt.
Vrijverval
Het water stroomt onder invloed van de zwaartekracht van hooggelegen gebieden
naar een lager punt.
Vuiluitworp
De hoeveelheid verontreiniging per tijdseenheid of gebeurtenis die als gevolg van
overstortingen vanuit het rioolstelsel op het oppervlaktewater wordt geloosd.
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Waterketen
Het samenhangend geheel van de distributie van drinkwater, de inzameling en het
transport van afval- en regenwater naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie en het open
water. Alle technische infrastructuur die hiervoor nodig is, wordt hiertoe gerekend.
Waterkwaliteitsbeheer
De zorg voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater.
Waterkwaliteitsspoor
Voor het waterkwaliteitsspoor geldt dat na het bereiken van de basisinspanning (zie
emissiespoor) de resterende vuiluitworp uit het rioolstelsel op het oppervlaktewater
géén belemmering mag zijn voor het bereiken van de gewenste waterkwaliteit.
Is dit toch het geval, dan moeten boven op de basisinspanning nog aanvullende
(bron)maatregelen worden getroffen.
Waterkwantiteitsbeheer
De zorg voor het op peil houden van het oppervlaktewater.
Waterneutraal bouwen
Vinden in het plangebied ruimtelijke ontwikkelingen plaats, waarbij het verhard
oppervlak toeneemt en/of het waterbergend vermogen afneemt, dan moeten
maatregelen genomen worden om de negatieve effecten van deze ruimtelijke
ontwikkelingen op de waterhuishouding te voorkomen. Uitgangspunt is dat deze
maatregelen in het plangebied zelf plaatsvinden.
Water op straat
Verschijnsel dat hemelwater niet meer het riool binnen kan stromen, of uit de
riolering omhoog komt, omdat de volledige afvoercapaciteit al wordt benut. Het
hemelwater blijft tijdelijk op de straten staan.
Wateropgave
De wateropgave is het, conform de doelen en uitgangspunten van WB21, streven
naar het op orde krijgen en houden van het watersysteem. Met de wateropgave wordt
met name de aanpak van urgente oppervlaktewateroverlast (conform NBW) bedoeld.
Daarnaast wordt ook gesproken over de ‘stedelijke wateropgave’ (regenwaterafvoer
en grondwater), de opgave voor het grondwater en de kwalitatieve wateropgave (in
relatie tot de KRW). Bij de kwantitatieve wateropgave (oppervlaktewateroverlast) wordt
in poldersystemen onderscheid gemaakt tussen de interne en de externe wateropgave.
Het op een verantwoorde wijze, in het plangebied, realiseren van waterberging en
het afvoeren van water heet de interne wateropgave. Het plangebied ‘houdt zijn eigen
broek op’. Over het voorkomen van de afwenteling van de afvoer in de tijd en ruimte
is echter nog géén uitspraak gedaan. Immers: door uitbreiding van bestaand gestuwd
gebied en/of het realiseren van nieuw gestuwd gebied kan de oppervlakte potentieel
inundeerbaar gebied afnemen. Het waarborgen van de veiligheid tegen inundatie en
het tegengaan van afwenteling van wateroverlast naar de omgeving wordt de externe
wateropgave genoemd.
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Wateroverlast
Verzamelterm voor schade, ongemak en ontreddering ten gevolge van overvloedige
neerslag en/of onvoldoende ontwatering. Bij wateroverlast in stedelijk gebied is
onderscheid gemaakt tussen:
• Open water: Ten gevolge van hoge waterpeilen wordt overlast ondervonden en/of
ontstaat schade. (Normering wateroverlast Flevoland).
• Riolering: Het verschijnsel dat ten gevolge van ‘water op straat’ overlast wordt
ondervonden en/of schade ontstaat.
• Grondwater: Ten gevolge van hoge grondwaterstanden wordt overlast ondervonden
en/of ontstaat schade.
Waterplan
Een plan, opgesteld door een gemeente, waterbeheerder en eventueel andere
groeperingen, betreffende het stedelijke water waarin enerzijds de grote lijnen
worden uitgezet voor het beheer van het water in de stedelijke omgeving gedurende
een langere planperiode en waarin anderzijds operationele deelplannen worden
uitgewerkt.
Watersysteem
Het samenhangend geheel van grond- en oppervlaktewater. Ook oever, waterbodems
en de technische infrastructuur die hiervoor nodig zijn, worden hiertoe gerekend.
Zelfreinigend vermogen
Water- en oeverplanten hebben van nature het vermogen om nutriënten en slib
uit het water op te nemen of te filteren. Dit zorgt voor een verbetering van de
waterkwaliteit en wordt het zelfreinigend vermogen van het watersysteem genoemd.
Het zelfreinigend vermogen wordt vergroot door de aanleg van natuurvriendelijke
oevers, diepteverschillen in het watersysteem (afwisseling van diepe en ondiepe
plekken), het stimuleren van de groei van water- en oeverplanten door een
goede uitgangssituatie te creëren (doorzicht, stevige en schone waterbodem) en
natuurvriendelijk beheer en onderhoud (maaien in het najaar, maaisel afvoeren) etc.
Zwart water
Huishoudelijk afvalwater afkomstig van het toilet. Zwart water moet op het riool
worden geloosd.
Zuiverend gescheiden rioolstelsel
Rioolstelsel dat is gebaseerd op het principe van een gescheiden rioolstelsel. Met als
toevoeging dat het regenwater indien nodig lokaal wordt gezuiverd.
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R u i m t e l i j k e o r d e ni ng en water
Inspiratiebronnen

De website Ruimte x Milieu
Ruimte X Milieu (initiatief van Ministerie van VROM, TNO en Stadgewest Haaglanden) is:
• een ontmoetingsplaats van mensen die bezig zijn ruimte en milieu vorm te geven
• een praktische handreiking voor optimalisering van omgevingskwaliteit
• een overzicht van recent ontwikkelde strategieën, methoden en voorbeelden
• een groeiproces van vernieuwende ervaringen en inzichten bij de afstemming van
ruimte en milieu
De site maakt gebruik van de lagenbenadering en heeft handige beschrijvingen
van het planproces, verschillende gebiedstypen en mogelijke maatregelen (www.
ruimtexmilieu.nl).
De website aqua-RO
AquaRO richt zich op het raakvlak van water en RO. Het systeem helpt u bij het
vinden van inspiratie en bij het zoeken van begrippen en kaartmateriaal. De site is
nog in ontwikkeling, maar zeker de moeite waard om eens te bezoeken (demo op:
www.vicrea.nl/AquaRO).

Informatie

Voorbeeldvoorschriften water in bestemmingsplannen
Doel van deze notitie van Waterschap Roer en Overmaas is dat gemeenten en
adviesbureaus op een eenduidige en praktische wijze waterhuishoudkundige werken
(bijvoorbeeld waterkeringen, rioolgemalen, zuiveringsinstallaties) en belangen
kunnen opnemen in de voorschriften van nieuwe bestemmingsplannen (www.
overmaas.nl/E-loket/watertoetsloket).
De Helpdesk Watertoets
In de praktijk kan de toepassing van de Watertoets vragen opleveren. Alle partijen
(rijks- en regionale overheden, bedrijfsleven, belangenverenigingen en particulieren)
kunnen met hun vragen terecht bij de Helpdesk Water. Op de website van de Helpdesk
Water kunt u een vragenformulier invullen. Indien u uw vraag per e-mail verzendt
gelieve behalve uw naam ook uw telefoonnummer en de organisatie en het adres
daarbij te vermelden.
Tevens is de Helpdesk Water op alle werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch
bereikbaar op 0800 - NLWATER of 0800 - 65 92 837
Vanuit het buitenland is de Helpdesk Water bereikbaar op telefoonnummer
+31320299999.
In het Vraag- en antwoordenboek Helpdesk Watertoets zijn de meest relevante vragen
en antwoorden, die de Helpdesk in 2002 heeft behandeld, te vinden.
Afbakening
De Helpdesk Watertoets is bedoeld voor vragen met een meer algemeen karakter.
Vragen waarvoor specifieke (regionale of locale) informatie over het watersysteem of
de ruimtelijke ordening onontbeerlijk is worden niet in behandeling genomen (via
www.watertoets.net).
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Sta n d a ard waterparagraaf
v o o r k lei n plan
Deze Waterparagraaf is bedoeld als hulpmiddel. Vanzelfsprekend is een
andere opbouw, indeling en formulering van teksten zeer goed mogelijk
en/of wenselijk.

Inleiding

Nederland is groot geworden door het leven met en de strijd tegen het water. In de 20e
eeuw is, doordat er te weinig rekening is gehouden met het waterbelang, veel ruimte
aan het water ontrokken en veel afvalwater direct geloosd op oppervlaktewater.
Om de toekomst van Nederland veilig te stellen is het nodig om te anticiperen
op klimaatsveranderingen en bij de ruimtelijke planvorming goed rekening te
houden met water. De waterbeheerder heeft de taak, kennis en kunde om daar zorg
voor te dragen. Daarom is het belangrijk om hem vroegtijdig te betrekken bij de
planvorming.

Waterrelevant beleid

Het vroegtijdig betrekken van de waterbeheerder en het meewegen van het
waterbelang is, door middel van de Watertoets, sinds 1 november 2003 verankerd in
het ‘Besluit op de ruimtelijke ordening 1985’.
Het streven naar een veilig, gezond en duurzaam waterbeheer staat landelijk in de
belangstelling. Thema’s zoals ‘water in de stad’ en ‘water als ordenend principe’ zijn
als speerpunten aangegeven in het vigerende beleid zoals vastgelegd in de Vierde Nota
Waterhuishouding (ministerie van V&W), de Nota Ruimte (ministerie van VROM),
de Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw (WB21), de Handreiking Watertoets
(VROM), het Omgevingsplan Flevoland (Provincie Flevoland), het Waterbeheersplan
(Waterschap Zuiderzeeland) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).
In het Waterplan invullen naam heeft de gemeente invullen naam haar visie op het
stedelijk waterbeheer vastgelegd.
Op Europees, nationaal en stroomgebiedsniveau wordt gewerkt aan de Kaderrichtlijn
Water (KRW). De KRW streeft naar duurzame en robuuste watersystemen.
Basisprincipes van het nationaal en Europees beleid zijn: meer ruimte voor water,
voorkomen van afwenteling van de waterproblematiek in ruimte of tijd en standstill (géén verdere achteruitgang in de huidige (2000) chemische en ecologische
waterkwaliteit).
Het bovenstaande resulteert in twee drietrapsstrategieën:
• Waterkwantiteit (vasthouden, bergen, afvoeren)
• Waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden, zuiveren)
Beide strategieën zijn vastgelegd in de Nota Ruimte (2006).
Aan de hand van deze waterparagraaf wordt duidelijk gemaakt hoe het vigerend
waterbeleid is vertaald naar waterhuishoudkundige inrichtingsmaatregelen in het
plan invullen naam , hoe met water in dit plan wordt omgegaan en op welke wijze de
inrichtingsmaatregelen bijdragen aan ‘Veiligheid, Voldoende en Schoon Water’.
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Proces van de watertoets

De beslisboom uit het Waterkader van Waterschap Zuiderzeeland (versie invullen) is
gevolgd. Op basis hiervan is gebleken dat voor het voorliggende plan de procedure
kleine plannen gevolgd kan worden. Daartoe is door de gemeente Naam invullen deze
waterparagraaf opgesteld aan de hand van de randvoorwaarden die zijn opgenomen
in het Waterkader van Waterschap Zuiderzeeland. Tevens zijn de meest relevante
gegevens in het Waterlogboek van de gemeente Naam invullen opgenomen (zie bijlage
invullen nummer). Het logboek wordt ongeveer vier keer per jaar met Waterschap
Zuiderzeeland besproken.

Beschrijving van het watersysteem

Onder de verschillende kopjes is het de bedoeling dat de van toepassing zijnde randvoorwaarden
uit paragraaf 3.4. van het Waterkader worden verwerkt. Bij de kopjes waar de randvoorwaarden
verwerkt kunnen worden is de afkorting uit het waterkader opgenomen, bijvoorbeeld WO
voor Voldoende Water - Wateroverlast. Verder worden de gevolgen van het plan voor het
watersysteem beschreven. De voorbeeldteksten kunnen daarbij als hulpmiddel/voorbeeld dienen.
De voorbeeldteksten zijn bedoeld als een eerste aanzet en het verwijderen van voorbeeldteksten en
formuleren van aanvullingen zal nodig zijn.
1) Veiligheid / Waterkeringen (V)
Het plan ligt niet binnen de kern- vrijwarings- of buitenbeschermingzone van een
waterkering. Het is daarom niet te verwachten dat het plan van invloed zal zijn op de
veiligheid van een waterkering.
Het plan ligt binnen de buitenbeschermingszone van de waterkering. Door middel
van Invullen is aangetoond / onderzoek zal aangetoond worden dat de uitvoering
van het plan géén negatieve invloed heeft op de grondmechanische stabiliteit van de
waterkering en de kwelstroming ter plaatse. Het voorliggende plan is/zal in het kader
van de Keur van Waterschap Zuiderzeeland worden voorgelegd aan het waterschap.
2) Voldoende Water
Wateroverlast (WO)
Het voorliggende plan heeft geen toename van verhard oppervlak tot gevolg en er zal
geen ruimte voor waterberging verdwijnen.
Voor dit plan is het principe ‘waterneutraal bouwen’ gevolgd . Dit wil zeggen dat
als het verhard oppervlak toeneemt, compenserende maatregelen worden genomen
om piekafvoeren op te vangen. Dit kan door het vasthouden of bergen van het water
door het aanleggen van een waterberging of een infiltratievoorziening. Het verhard
oppervlak zal toenemen met invullen m2. Ter compensatie zal invullen m3 berging
aangelegd worden door invullen maatregel bijv. de aanleg van open water. Deze
berging is als bestemming invullen bestemming bijv. water of waterberging/groen
terug te vinden op de plankaart.
Voor dit gebied geldt de afvoernorm voor stedelijk gebied. De maximale afvoer uit het
gebied is daarbij 1,5 l/s/ha bij een neerslagsituatie met een herhalingstijd van 100 jaar.
Voor dit gebied geldt de afvoernorm voor landelijk gebied. De maximale afvoer uit het
gebied is 1,5 l/s/ha bij een neerslagsituatie met een herhalingstijd van één jaar.
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Goed functionerend watersysteem (WF)
De huidige afvoer van water wordt niet aangepast, er ligt geen water in de directe
omgeving van het plan en er zal geen water en waterberging aangelegd worden. Het
functioneren van het huidige watersysteem, (doorstroming, afwatering, realiseren van
het gewenste peil) zal door de planuitvoering niet verslechteren.
Het streefpeil in het plangebied bedraagt - invullen m NAP. Het streefpeil zal als
gevolg van het plan niet veranderen.
Het aantal maatregelen om het watersysteem in te richten is/zal zoveel mogelijk
worden beperkt. Dit wordt bereikt door invullen, bijvoorbeeld het aanleggen van een
waterpartij die in directe verbinding (zonder duikers) staat met het bestaande water
of de aanleg van oevers met een flauw talud (minimaal1:3) zonder beschoeiing.
Invullen: verder worden hier alle aanpassingen in het watersysteem aangegeven en
wordt aangegeven hoe de waterhuishoudkundige zaken bestemd worden. Bijvoorbeeld
de aanleg van watergangen, infiltratievoorzieningen. Daarnaast worden hier ook
de dimensies van het watersysteem aangegeven of randvoorwaarden voor de aanleg
hiervan (voor zover ruimtelijk relevant). Bijvoorbeeld de dieptes van watergangen bij
streefpeil,de profielen en randvoorwaarden waaraan het watersysteem zal voldoen.
Het plan heeft geen nadelige gevolgen voor en door (grond)water in de omgeving.
Anticiperen op Watertekort (WA)
3) Schoon water
Goede structuur diversiteit (SU)
Bij de inrichting van het watersysteem wordt gestreefd naar het realiseren van een
ecologisch gezond watersysteem. Hiertoe worden de volgende maatregelen genomen:
• Oevers worden duurzaam ingericht. Deze oevers hebben een minimum talud van 1:4.
• Oevers worden natuurvriendelijk ingericht. Deze natuurvriendelijke oevers hebben
een minimum talud van 1:5. Afhankelijk van de beschikbare ruimte en functie kan
een steiler talud worden toegepast.
Goede oppervlaktewaterkwaliteit
Er worden geen uitlogende bouwmaterialen (zoals zinken dakgoten) gebruikt. Voor
de waterhuishoudkundige kunstwerken worden alleen milieuvriendelijke en nietuitlogende materialen gebruikt.
Goed omgaan met afvalwater
Het hemelwater binnen het plangebied zal [wel/niet] afgevoerd worden naar de riolering.
(Beargumenteer keuze wanneer het hemelwater afgevoerd wordt naar de riolering.)
Het zal keuze maken of invullen
• hergebruikt worden in grijswatercircuit
• binnen het plangebied worden geïnfiltreerd
• geloosd worden op invullen soort water
• keuze invullen
Ten behoeve hiervan zal invullen aantal m2 invullen (zuiverende) maatregel aangelegd
worden. Dit is als bestemming invullen bestemming bijv. infiltratievoorziening/groen
terug te vinden op de plankaart.
Eventueel benodigde vergunningen worden niet met deze waterparagraaf geregeld en
zullen via daarvoor bedoelde procedures verkregen moeten worden.
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F o r m u li e r v o o r L o gboek
k l ei n e p l a n n e n
Dit formulier is te vinden op:
http://www.zuiderzeeland.nl/digitaal_loket/formulieren
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Ac h t e r g r o n di n f o r mat ie b i j besl i s -
b o o m e n ri c h tin g gevende vragen
Zones bij de waterkering
d e ligging van de zones in het beïnvloedingsgebied van de waterkering

kernzonePROFIEL 2105

BESTAAND PROFIEL

Buiten
beschermingszone

VRIJWARINGSZONE

(± 80 m)

(± 20 m)

kernZONE

VRIJWARINGSZONE

Buiten
beschermingszone

(± 20 m)

(± 30 m)

Indicatieve bepaling hoeveelheid vervuilingseenheden

Voor het indicatief bepalen van het aantal vervuilingseenheden (ve) kunt u uitgaan
van de volgende richtlijnen.
• Per woning 3 ve
• Per bedrijf / kantoor 1 ve per medewerker (van toepassing als alleen huishoudelijk
afvalwater wordt geloosd)
• Voor overige bedrijfsmatige lozingen zal een inschatting gemaakt moeten worden
op grond van de hoeveelheid en de kwaliteit van het afvalwater.
• Medewerkers van het Team vergunningverlening van waterschap Zuiderzeeland (zie
Bijlage 8) kunnen vaak door een vergelijking te maken met andere bedrijfsmatige
lozingen een redelijke inschatting geven.

Keurgebied Watergangen
bovenaanzicht en dwarsdoorsnede van water met beschermingszone en
buitenbeschermingszone
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B e pa l i n g benod igde waterberg i ng
Stedelijk gebied

De berekening van te realiseren berging is voor het stedelijk gebied gebaseerd op de
randvoorwaarde dat de afvoer (bij een maatgevende bui met een kans van voorkomen van
eens per 100 jaar) maximaal 1,5 l/s/ha bedraagt. Waterschap Zuiderzeeland maakt voor
de berekening van de berging gebruik van afleidingen van de Westlandbui (meetstation
Naaldwijk, 13-15 september 2004). Deze bui wordt al ook al toegepast door een aantal
andere waterbeheerders. In 24 uur valt dan een hoeveelheid van 77,8 mm (herhalingstijd
T=100). Anticiperend op klimaatverandering wordt een correctiefactor van +10 %
toegepast op deze buien.
Bij een klein plan in stedelijk gebied wordt gebruik gemaakt van de vuistregel dat per
100 m2 verhard oppervlak gecompenseerd dient te worden met een bergingscapaciteit
van 7,25 m3. Dit volume kan gerealiseerd worden in de vorm van berging en/of
infiltratiemogelijkheden.
Voor grotere plannen in stedelijk gebied maakt Waterschap Zuiderzeeland gebruik van
een daarvoor opgesteld excel-werkblad of een hydraulisch neerslag-afvoermodel. Hierbij
wordt telkens van een set buien met verschillende duur een maatgevende bui bepaald, op
basis waarvan de berging berekend wordt.
In het stedelijk gebied mag het waterpeil maximaal tot aan maaiveld stijgen bij een
maatgevende bui waarvan de kans van voorkomen 1/100 per jaar is. Hierbij mag nergens
inundatie optreden.

Landelijk gebied

De berekening van te realiseren berging is voor het landelijk gebied gebaseerd op de
randvoorwaarde dat de afvoer (bij een maatgevende bui met een kans van voorkomen
van eens per jaar) maximaal 1,5 l/s/ha bedraagt. Anticiperend op klimaatverandering
wordt een correctiefactor van +10 % toegepast op de maatgevende bui.
Voor grotere plannen in landelijk gebied gebruikt Waterschap Zuiderzeeland
voorlopig als eerste uitgangspunt dezelfde vuistregel als die voor kleine plannen
in het landelijk gebied. Hiernaast maakt het waterschap gebruik van een daarvoor
opgesteld excel-werkblad of een hydraulisch neerslag-afvoermodel. Als hiertoe
aanleiding is (vanwege o.a. de nieuwe beleidsregel afvoernorm landelijk gebied), dan
kunnen hierin aanpassingen plaatsvinden.
Bij een klein plan in het landelijk gebied wordt gebruik gemaakt van de vuistregel
dat per 100 m2 verhard oppervlak gecompenseerd dient te worden met een
bergingscapaciteit van 2,40 m3. Dit komt neer op 36,3 mm neerslag in 24 uur.
Wanneer de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland de beleidsregel
afvoernorm landelijk gebied heeft vastgesteld, zal deze hier opgenomen worden.
In het landelijk gebied mag het waterpeil maximaal tot aan maaiveld stijgen bij
een maatgevende bui waarvan de kans van voorkomen 1/80 per jaar is. In enkele
laaggelegen gebieden is de kans van voorkomen 1/50 per jaar. Vooralsnog zijn er geen
normen voor natuurgebieden vastgesteld (bron: Stroomgebiedsvisie 2003 en OPF).

Wat e r k a d e r

79

7

T o e t sin g s k a d e r
o p p e rv l a k t e wat erpe ilen

Toetsingskader nieuw stedelijk gebied (ontwateringsnorm is uitgangspunt)

Bestemming

Optimale draindiepte
(m -mv¹)

N.W.-normpeil
(m-mv¹)

H.W.-normpeil
(m-mv¹)

Akkerbouw en grove
tuinbouw

0,85 (zandgrond)
1,05 (zavel-/ kleigrond)

1,20
0,80-1,10 (zeer
doorlatende gronden)

0,60-0,75

Weidebouw en dag-/
verblijfsrecreatie

0,80

1,05

0,60-0,75

Productiebos

-

0,65 (zandgrond)
0,95 (zavel-/ kleigrond)

-

(Fruit)bomenteelt

nvt (zandgrond)
1,25 (zavel-/ kleigrond)

nvt (zandgrond)
1,40 (zavel-/ kleigrond)

0,60-0,75

Bestaand stedelijk gebied
(minimaal)

1,10

1,20

Streefpeil + 0,20 m

Nieuw stedelijk gebied
(minimaal)

nvt

Afhankelijk van bouwwijze, drainage en
riolering ²

-

Wegen primair
Wegen secundair

1,00
-

1,15
1,00

-

Riolering (gemengd of
verbeterd gescheiden)

-

-

Drempelhoogte overstorten

Natuur ³

afhankelijk van natuurdoeltype 4

-

-

Kabels en leidingen

0,65

0,80

-

bron:Achtergronddocument voor peilbesluiten, 2001
1. D
 e maaiveldhoogte is gelijk aan het 10% laagste maaiveld. In dit geval zal minimaal 90% van een peilgebied voldoen aan de normpeilen.
2. Voor nieuw stedelijk gebied wordt tevens getoetst aan de inundatienorm: de maximale toegestane peilstijging bij een neerslaggebeurtenis met een herhalingstijd
van eens in de 100 jaar (+10% conform Middenscenario WB21) is tot aan de insteek van de watergang (Normering Wateroverlast Flevoland). Hierbij dient de
afvoer uit het gebied te worden begrensd tot 1,5 l/s/ha zodat wateroverlast niet wordt afgewenteld naar omliggende gebieden (Stroomgebiedsvisie Flevoland);
3. Voor natuur zijn geen normen opgesteld. Per natuurdoeltype is wel sprake van een wenselijke gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) en een wenselijke
gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG).
4. Voor droge bosgemeenschappen op kleigronden zijn de GVG en de GHG 0,55 m en 0,80 m beneden maaiveld.
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Ontwateringsnormen landelijk en bestaand stedelijk gebied

Grondgebruik

Ontwerpafvoer

Ontwateringsnorm

Stedelijk gebied
- Bebouwing (bij vloerpeil minimaal 0,20 m boven mv)
- stedelijk groen, tuinen

5 mm/d

0,50 m-mv
0,25 m-mv

Wegen
- primaire wegen
- secundaire wegen

5 mm/d

1,20 m-mv
0,80 m-mv

Verblijfsrecreatie (bijv. campings)

7 mm/d

0,50 m-mv

Sportvelden

7 mm/d

0,50 m-mv

Dagrecreatie (bijv. speel- en ligweiden)

7 mm/d

0,15 m-mv

Golfterreinen
- tees en fairways
- greens

7 mm/d

0,25 m-mv
0,50 m-mv

Productiebos
- els, wilg, populier
- overig

7 mm/d

0,10 m-mv
0,20 m-mv

Fruit, vollegrondsgroenten, bloembollen, glastuinbouw

7 mm/d

0,50 m-mv

Akkerbouw

7 mm/d

0,25 m-mv

natuur

7 mm/d

afhankelijk van natuurdoeltype

1

Bron: Cultuurtechnisch Vademecum, 2000
Opmerking: de ontwateringsnorm mag gemiddeld 1x per jaar gedurende maximaal 1 dag worden onderschreden
1. Voor het bepalen van de gewenste ontwatering voor diverse natuurdoeltypen wordt gebruik gemaakt van de rapportage WB21 en Natuur, Royal Haskoning, juli
2003.
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B e l ei d s r e g e l Wat e rtoets Flevoland
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
gelet op:
• artikel 4:81 van de Algemene Wet Bestuursrecht,
• de bevoegdheden op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening de artikelen 11,
19 en 28,
BESLUITEN
vast te stellen de navolgende
Beleidsregel Watertoets Flevoland

1. Inleiding en kader
De watertoets is het afstemmingsproces tussen water en ruimtelijke ordening.
Het betreft het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en
uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen
en besluiten. De watertoets heeft betrekking op alle grond- en oppervlaktewateren
en behandelt alle van belang zijnde waterhuishoudkundige aspecten (naast
veiligheid en wateroverlast ook bijvoorbeeld waterkwaliteit en verdroging). Het
doel van de watertoets is het waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen
expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle
waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten.
De watertoets is een van de onderwerpen in het Nationaal Bestuursakkoord Water
(2003). De watertoets is wettelijk verankerd in het Besluit op de ruimtelijke ordening
1985, zoals nadien gewijzigd. Gezamenlijk hebben de provincie, de zes Flevolandse
gemeenten, het Waterschap Zuiderzeeland en Rijkswaterstaat IJsselmeergebied de
watertoets nader uitgewerkt op basis van de Flevolandse praktijk in de notitie ‘De
Watertoets toegepast in Flevoland’. De notitie geeft de watertoets meer handen en
voeten door een gezamenlijke, op de praktijk afgestemde werkwijze. De notitie is
de Flevolandse concretisering van de watertoets. Gedeputeerde Staten vinden het
belangrijk dat deze concretisering van de watertoets eenduidig wordt vastgelegd en
bekendgemaakt.
2. Doel van de beleidsregel
Met deze beleidsregel verschaffen Gedeputeerde Staten inzicht in het beleid dat wordt
gehanteerd met betrekking tot de watertoets bij beslissingen op grond van de Wet op
de ruimtelijke ordening, te weten omtrent:
• goedkeuring van een bestemmingsplan op grond van artikel 28 lid 2 WRO;
• goedkeuring van uitwerkings- en wijzigingsplannen op grond van artikel 11 WRO en
• aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij een zelfstandige
projectprocedure op grond van artikel 19 lid 1 WRO.
3. Inhoud van de beleidsregel
Onderscheid is gemaakt tussen een goedkeuringscriterium en richtlijnen, waarbij het
goedkeuringscriterium harder is dan de richtlijnen.
Het niet voldoen van een ruimtelijk plan aan het goedkeuringscriterium geeft
aanleiding tot het onthouden van goedkeuring aan het bestemmingsplan,
uitwerkingsplan of wijzigingsplan respectievelijk het niet afgeven van een verklaring
van geen bezwaar bij een zelfstandige projectprocedure.
De richtlijnen zijn in beginsel ook op elk plan van toepassing. Afhankelijk van de aard
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en de omvang van het plan en een goede motivatie kan van één of meer richtlijnen
worden afgeweken.
a. Goedkeuringscriterium:
Bij ieder waterhuishoudkundig relevant ruimtelijk plan dient de watertoets te worden
uitgevoerd.
b. Richtlijnen:
• De waterparagraaf van het plan moet mede gebaseerd zijn op het advies van de
waterbeheerder, zodat wateraspecten volwaardig worden meegenomen in de
bestuurlijke afweging. In de Toelichting bij deze beleidsregel staan de onderwerpen
vermeld die aan de orde dienen te komen in een waterparagraaf en worden 3
niveaus uitgewerkt voor de wijze waarop de waterbeheerder als adviseur dient te
worden betrokken bij het planproces.
• Het formele wateradvies wordt in de waterparagraaf of als bijlage integraal bij
het plan opgenomen. Bij zeer uitgebreide adviezen kan worden volstaan met een
samenvatting.
• In het juridisch bindende deel van het ruimtelijke plan worden indien mogelijk de
in de waterparagraaf behandelde wateraspecten juridisch (ruimtelijk) vastgelegd.
• In de toelichting bij het plan, bij voorkeur in de waterparagraaf, dient te worden
ingegaan op de bestaande situatie (beknopte beschrijving bestaand watersysteem,
aanwezige knelpunten en relevant beleid) en op de gevolgen van het initiatief voor
het watersysteem (kwantitatief en kwalitatief). De inrichting van het plangebied
dient zoveel mogelijk te worden afgestemd op de kenmerken van het watersysteem.
• Bij de inpassing van de activiteit dient afwenteling van waterhuishoudkundige
problemen in ruimtelijk, bestuurlijk en financieel opzicht en naar toekomstige
generaties te worden voorkomen.
• Negatieve effecten voor de waterhuishouding als gevolg van ruimtelijke
veranderingen dienen te worden voorkomen, onder andere via toepassing van de
tritsen voor wateroverlast (vasthouden - bergen - afvoeren), watertekort (vasthouden
- bergen - aanvoeren) en waterkwaliteit (voorkomen vuil water - scheiden schoon
en vuil water - schoon maken vuil water). Indien ruimtelijke ontwikkelingen
toch een negatieve invloed hebben op het watersysteem dan dient dit te worden
gecompenseerd.
4. Ingangsdatum
Deze beleidsregel treedt in werking op 1 juni 2005.
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Ov e r zi c h t c o n ta c t personen
Wat e r s c h a p Zu i d e r zeeland
JANua ri 2 0 0 7

contactpersonen waterschap zuiderzeeland

Watertoets: Sector Waterbeleid, afdeling Planvorming en -toetsing
Erik van der Linden

e.vanderlinden@zuiderzeeland.nl

(0320) 274 869

Coördinator Watertoets

06-11324188

Contactpersoon:
Gemeente Lelystad
Gemeente Zeewolde
Gemeente Noordoostpolder
Gemeente Urk

Coert van Dam

c.vandam@zuiderzeeland.nl

(0320) 274 705

Contactpersoon Almere

Willem Messer

w.messer@zuiderzeeland.nl

(0320) 274 876

Contactpersoon Dronten

Peilbesluiten: Sector Watersystemen, afdeling waterbeheer, Bureau Watersystemenater
Marieke Wagenaar

m.wagenaar@zuiderzeeland.nl

(0320) 274 786

Keurontheffingen / WVO-vergunningen / Meldingen Bouwstoffenbesluit (Bsb)
Sector Watersystemen, afdeling EWK*
Team vergunningverleningr
Albertdirk v.d. Molen

a.vandermolen@zuiderzeeland.nl

Bereikbaar via receptie

(0320) 274 715

Contactpersoon Keur

(0320) 274 911

WVO-vergunningen
Bouwstoffenbesluit

Team Handhavingr
Han Dorgelo

h.dorgelo@zuiderzeeland.nl

(0320) 274 829

Contactpersoon Bsb /
Besluit bodemkwaliteit

*EWK staat voor Emissiebeheer, Watersysteeminformatie en Keur
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10 C h e c k li st
wvo-vergunningplichtige lozingen
A. Voorbeelden van directe (rechtstreekse) lozingen
in oppervlaktewater

a. Lozingen van huishoudelijk afvalwater van na 1 maart 1997;
b. Lozingen van verontreinigd hemelwater afkomstig van bijvoorbeeld:
- opslag van afvalstoffen;
- laad-/losplaats;
- weegbrug;
- parkeerterrein met meer dan 50 plaatsen;
- verhardingen met een verkeersintensiteit van meer dan 500 voertuigen per dag;
- buitenopslag van (afval-)stoffen (m.u.v. chemicaliën);
c. Lozingen van bedrijfsafvalwater:
d. Lozingen vanuit (tijdelijke) baggerspeciedepots;
e. Lozingen vanuit agrarische bedrijven (niet vallende onder het Lozingenbesluit open
teelt en veehouderij);
f. Lozingen vanuit afvalwaterzuiveringsinstallaties;
g. Lozingen van koelwater;
h. Lozingen vanuit overstorten ten behoeve van een gemengd rioolstelsel;
i. Lozingen van verontreinigd grondwater afkomstig van bodemsaneringen:
j. Lozingen van grondwater (bronneringen).

B. De 19 aangewezen bedrijven die afvalwater (gaan) lozen
in de riolering

1. (petro)chemische industrie;
2. ertsverwerkende industrie;
3. bedrijven die afvalstoffen opslaan, behandelen of verwerken;
4. bedrijven die oppervlakken van materialen behandelen;
5. verf-, lak- en drukinktfabrieken;
6. leerlooierijen;
7. bedrijven die hout impregneren;
8. vatenwasserijen en tank(auto)cleaningbedrijven;
9. papier- en kartonindustrie;
10. zeefdrukkerijen;
11. fotografische bedrijven die laboratoria hebben met een produktiecapaciteit van
meer dan 20.000 m3 papier per jaar, uitgaande van 2500 bedrijfsuren per jaar;
12. textielveredelingsbedrijven;
13. bedrijven die backinglagen op tapijt aanbrengen;
14. algemene, academische en categorale ziekenhuizen;
15. geïntegreerde laboratoria die meer dan 10.000 m3 afvalwater per jaar lozen en
analytische laboratoria;
16. houtreinigingsbedrijven;
17. bedrijven die meer dan 1000 personenauto’s per jaar deconserveren;
18. motorrevisiebedrijven;
19. bedrijven die zuurstofbindende stoffen met een jaargemiddelde vervuilingswaarde
van 5000 inwonerequivalenten of meer lozen, alsmede bedrijven die gemiddeld
per jaar meer dan 500 m3 afvalwater per dag lozen.
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C. Voorbeelden van lozingen waar een aansluitvergunning
voor nodig is

a. lozingen van afvalwater op een persleiding van het waterschap;
b. lozingen van afvalwater op een rioolgemaal van het waterschap;
c. lozingen van afvalwater op een afvalwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap;
d. lozingen van afvalwater op een IBA-systeem van het waterschap.
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11 G e b i e d e n met kans op
wat e r o verlast
Zie losse kaart op binnenzijde omslag.
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COLOFON
Waterschap Zuiderzeeland

Lindelaan 20
Postbus 229
8200 AE Lelystad
telefoon (0320) 274 911
fax (0320) 247 919
e-mail waterschap@zuiderzeeland.nl
website www.zuiderzeeland.nl

Tekst

Waterschap Zuiderzeeland
fotografie

Marga Wiebenga, Lelystad
Rob Elfring, Zwolle
Waterschap Zuiderzeeland
Vormgeving

Simons en Boom, Arnhem

januari 2007
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