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1.

Het water spreekt voor zich

Het is eigenlijk een waarheid als een koe. Bij bouwen moet je rekening houden met het water.
Vroeger deden we dat, bijna zonder er bij na te denken. Door ons technisch kunnen zijn we dat
meer en meer uit het oog verloren.
Water heeft van oudsher een belangrijke rol gespeeld bij de inrichting van onze provincie. Waar
te bouwen, hoe het land in te richten en aanvullende maatregelen werden in sterke mate bepaald door het water. Met het groter worden van de technische mogelijkheden kon men bouwen
waar men wilde, ook op vanuit water onlogische plaatsen, zeker achteraf gezien. Het water
kreeg ook steeds minder de ruimte.
Enkele buien hebben laten zien dat de grenzen van de ogenschijnlijke maakbaarheid zijn bereikt. En in de toekomst zijn vaker van die buien te verwachten. In de Deelstroomgebiedsvisie
Zeeland is aangegeven wat ervoor komt kijken om die buien zonder al te groot risico op natte
voeten te weerstaan.
Maar er is meer nodig, om het paard niet achter de wagen te spannen. Bij de (her)inrichting van
de ruimte moet ervoor worden gewaakt dat er niet nog meer ruimte aan het water wordt onttrokken. Dat het water de ruimte krijgt om de verwachte zeespiegelstijging, de verdergaande bodemdaling en de intensievere regenbuien zonder noemenswaardige problemen te kunnen opvangen.
Dat vraagt om een goede afstemming van planontwikkeling op ruimtelijk niveau en het watervraagstuk. Met de watertoets kan die afstemming op een inzichtelijke manier plaatsvinden. Met
als doel dat er bij de (her)inrichting van de ruimte rekening wordt gehouden met wat het water
vraagt.
Op landelijk niveau hebben rijk, provincies, gemeenten en waterschappen afspraken gemaakt
over de toepassing van de watertoets. Inmiddels is er ook al enkele jaren ervaring mee opgedaan.
Hoe met de watertoets om te gaan, is onder andere beschreven in de door het ministerie van
verkeer en waterstaat in december 2003 gepubliceerde ‘Handreiking watertoets 2’. Voor veel
plannenmakers is evenwel niet altijd even duidelijk hoe er mee te werken en hoe de Zeeuwse
waterbeheerders ermee omgaan. Vandaar dat de Zeeuwse waterbeheerders, de beide waterschappen, de provincie en rijkswaterstaat het initiatief hebben genomen voor een Zeeuwse
handreiking, als aanvulling op de landelijke. De Zeeuwse handreiking is evenwel zo geschreven
dat hij als zelfstandig document kan worden gebruikt.
Met het oog op nieuwe ontwikkelingen en inzichten wordt deze handreiking ook digitaal op de
website van de provincie geplaatst (Digitaal loket/Publicaties/Rapporten/Watertoets). De meest
actuele versie kunt u daar steeds aantreffen.
De Zeeuwse handreiking heeft tot doel plannenmakers, in de watertoets initiatiefnemers genoemd, duidelijk te maken hoe de Zeeuwse waterbeheerders invulling geven aan de watertoets
en aan welke criteria wordt getoetst. Daarmee wordt hen duidelijk gemaakt waar ze bij het maken van hun plannen op moeten letten. En hoe zij zo goed mogelijk rekening kunnen houden
met het water. Want daar gaat het tenslotte om.

Thijs Kramer,
Voorzitter Commissie Regionaal Waterbeheer
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2.
2.1

De watertoets: waar hebben we het over?
Spelregels

Anders dan de naam doet vermoeden is de watertoets geen eenmalig toetsmoment. De watertoets is beter te omschrijven als een set spelregels die erop gericht zijn het watersysteem in al
zijn aspecten op een goede manier mee te nemen in de voorbereiding van ruimtelijke plannen.
Spelregels over het elkaar vroegtijdig informeren, over de wijze waarop wordt geadviseerd, over
de criteria en richtlijnen die bij de afweging worden betrokken en over de uiteindelijke beoordeling.
Met de watertoets wordt beoogd dat bij de (her)inrichting van de ruimte rekening wordt gehouden met de randvoorwaarden die het watersysteem stelt. Daarbij valt te denken aan voldoende
ruimte voor water (berging, infiltratie, aan- en afvoer), voldoende aandacht voor effecten op de
waterkwaliteit en het garanderen van de veiligheid (overstroming, wateroverlast), maar ook aan
het ontwikkelen van natte natuur en het tegengaan van verdroging.
Met de watertoets kunnen de negatieve effecten van ruimtelijke ingrepen op het watersysteem
niet meer achteraf als een verrassing naar voren komen. Het is juist de bedoeling dat zij vooraf
in kaart worden gebracht en met ruimtelijke maatregelen zoveel mogelijk voorkomen of gecompenseerd. Door de aandacht die het watersysteem bij de planvoorbereiding krijgt, kunnen ook
de specifieke kansen die het water biedt, in de planvorming beter worden benut.

2.2

Rollen bij de watertoets

Bij de watertoets worden drie rollen onderscheiden: de rol van initiatiefnemer, van adviseur (waterbeheerder) en van beoordelaar.
De initiatiefnemer stelt de waterbeheerder in een vroeg stadium op de hoogte van zijn plannen
én zorgt voor een waterparagraaf in zijn plan. In de waterparagraaf wordt ingegaan op het advies van de waterbeheerder. In veel gevallen zal de gemeente veelal de initiatiefnemer zijn. Als
een private partij (projectontwikkelaar) de plannen voorbereidt dient de gemeente er voor te zorgen dat die plannen het proces van de watertoets doorlopen: de gemeente blijft dan formeel
initiatiefnemer! Tussen gemeente en private partij dienen goede afspraken te worden gemaakt
wie welke inbreng levert voor het opstellen van de waterparagraaf in het ruimtelijk plan. Om onduidelijkheden te voorkomen moet een private partij (projectontwikkelaar) expliciet aangeven
wanneer hij namens de gemeente (als initiatiefnemer) de waterbeheerder informeert of om een
wateradvies verzoekt. In andere gevallen wordt het beschouwd als een informeel verzoek.Voor
diverse plannen in het landelijk gebied zoals landinrichtingsplannen (raamplan en uitvoeringsmodules) en gebiedsvisies zijn gedeputeerde staten formeel initiatiefnemer. Vanuit deze rol stelt
de provincie een gebiedscommissie in. Deze is te beschouwen als verlengstuk van de initiatiefnemer.
Het waterschap zal meestal de rol van adviseur hebben. In sommige gevallen zijn ook de provincie (vanuit de verantwoordelijkheid voor het grondwater) of rijkswaterstaat (als waterbeheerder van de rijkswateren) betrokken; zie ook bijlage 1 Taken waterbeheerders bij watertoets. Voor
de initiatiefnemer maakt dat niets uit. De Zeeuwse waterbeheerders hebben namelijk afgesproken dat de initiatiefnemer zich alleen hoeft te richten tot het waterschap. Dat zorgt ervoor dat in
voorkomende gevallen andere waterbeheerders bij de advisering worden betrokken.
Nadat de initiatiefnemer het waterschap op de hoogte heeft gesteld van zijn initiatief, informeert
de laatste de initiatiefnemer over het watersysteem, de mogelijkheden en beperkingen van dit
systeem en de relevante waterthema’s. Voor kleinere plannen volstaat veelal een verwijzing
naar de in deze handreiking opgenomen algemene richtlijnen en (compensatie)criteria. Deze zijn
vermeld in hoofdstuk 4.
Zeeuwse Handreiking Watertoets
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Voor plannen die een grotere ingreep in het watersysteem (kunnen) inhouden, spreken waterbeheerder en initiatiefnemer samen af wie eventueel benodigd onderzoek verricht. Normaal gesproken zorgt de initiatiefnemer daar voor. In deze gevallen is het waterschap (of andere waterbeheerders) veelal ook actief betrokken bij de planvorming. Het denkt mee over kansen en beperkingen. Het is goed denkbaar dat in dit (interactieve) stadium afspraken tussen waterbeheerder en initiatiefnemer worden gemaakt. Voor de transparantie van het proces is het goed deze
afspraken schriftelijk vast te leggen, bijvoorbeeld in het ruimtelijk plan. Dat voorkomt mogelijk
problemen en vragen bij het opstellen van het advies en bij de beoordeling. Voor alle helderheid:
het is niet de bedoeling te veel in detail zaken te regelen die met name in de Keur en het peilbesluit aan de orde komen.
Op basis van alle door de waterbeheerder verstrekte informatie geeft de initiatiefnemer uiteindelijk aan op welke wijze hij met het watersysteem bij de planvoorbereiding rekening wil gaan houden. Die informatie, meestal in de vorm van een concept-waterparagraaf, vormt voor de waterbeheerder de basis voor het uit te brengen advies. In dat advies wordt onder andere ingegaan
op nut, noodzaak en mogelijkheden voor compenserende maatregelen.
Dat advies verwerkt de initiatiefnemer in het definitieve plan. In de in het plan opgenomen waterparagraaf geeft de initiatiefnemer – naast een beschrijving van de waterhuishoudkundige
gevolgen van het plan – aan hoe hij rekening heeft gehouden met het advies van de waterbeheerder, inclusief de benodigde compenserende maatregelen. Voorzover het doorwerkt buiten
het eigenlijke plangebied – bijvoorbeeld het creëren van extra waterberging buiten het plangebied – moet er voor worden gezorgd dat de benodigde maatregelen ook daadwerkelijk worden
getroffen, bijvoorbeeld in een afzonderlijke (privaatrechtelijke) overeenkomst. Een dergelijke
overeenkomst moet bij de beoordeling van het plan worden overlegd.
De provincie vervult voor bijna alle ruimtelijke plannen de rol van beoordelaar. Deze beoordeelt
de procedure en de inhoudelijke uitkomst van de watertoets. Die beoordeling heeft de status van
advies aan het het orgaan dat bevoegd is ruimtelijke plannen of besluiten te toetsen. Voor bestemmingsplannen is dat bijvoorbeeld gedeputeerde staten.
Dit bevoegd gezag toetst het ingediende plan aan het ruimtelijk beleid en neemt in de beoordeling ook de watergerelateerde aspecten mee. Het kan leiden tot een al dan niet geheel of gedeeltelijk goedgekeurd plan.
Bij niet-wettelijke planvormen zoals gebiedsvisies is er geen sprake van een planbeoordelaar.
Ook bij raamplannen en uitvoeringsmodules bij landinrichting is geen planbeoordelaar aan te
wijzen. Raamplannen en modules worden wel door gedeputeerde staten vastgesteld, maar behoeven daarna geen goedkeuring door het rijk.
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3.
3.1

Wanneer een watertoets?
Wettelijke verankering

De watertoets is vanaf november 2003 wettelijk verplicht voor streekplannen, streekplanuitwerkingen, regionale en gemeentelijke structuurplannen, bestemmingsplannen en vrijstellingen op
grond van artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In het Besluit op de Ruimtelijke Ordening (BRO) is aangegeven dat in de toelichting bij genoemde plannen en besluiten een
waterparagraaf moet zijn opgenomen.
In het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) hebben rijk, provincies, gemeenten en waterschappen onder meer afgesproken dat de watertoets ook wordt toegepast bij waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten die niet vallen onder de wettelijke
verankering in de BRO. Dat betekent dat ook voor andere wettelijke plannen en besluiten (bijv.
in het kader van de Landinrichtingswet, Ontgrondingenwet en Tracéwet), maar ook voor niet
wettelijke plannen als structuurvisies en gebiedsplannen, een watertoets wordt uitgevoerd.
Er is geen limitatief overzicht te geven van dergelijke informele plannen. De Zeeuwse waterbeheerders hebben afgesproken dat de watertoets ook geldt voor gebiedsplannen, raamplannen,
uitvoeringsprogramma’s en –modules e.d. Achterliggende gedachte is dat dit soort plannen
evenals andere niet-wettelijke plannen veelal vooraf gaan aan wettelijke plannen waarvoor de
watertoets geldt. Door zo vroeg mogelijk aandacht te besteden aan de mogelijkheden en de
onmogelijkheden die het watersysteem biedt, kunnen vervelende (dure) verrassingen in een
later stadium worden voorkomen. Gebiedsplannen, maar ook structuurplannen zijn daarnaast
van belang voor de locatiekeuze; daar worden de meer principiële beslissingen genomen. In de
verschillende stadia van planvorming zal de watertoets op andere aspecten inzoomen. Met de
inhoud van de plannen zal ook de watertoets steeds meer op concrete zaken ingaan.
Juist door het water in een zo vroeg mogelijk stadium in plannen mee te nemen zal (de procedure van) de watertoets normaliter geen extra tijd hoeven te kosten in de planvoorbereiding.

3.2

‘Watertoetsplichtig’

In tabel 1 is aangegeven welke plannen ‘watertoetsplichtig’ zijn. Er is geen ondergrens gesteld
aan de omvang van ingrepen waarvoor de watertoets van toepassing is. Over het soort ingrepen
dat wel of geen invloed op de waterhuishouding heeft, kan in zijn algemeenheid niets worden
gezegd. Dat hangt af van de locale waterhuishoudkundige omstandigheden. In het verleden is
gebleken dat relatief kleine ingrepen toch grote waterhuishoudkundige consequenties kunnen
hebben.
Mocht uit de contacten tussen initiatiefnemer en waterbeheerder blijken dat de plannen toch
geen (grote) gevolgen hebben, dan kan het wateradvies bestaan uit de zin ‘uitvoering van het
plan zoals beschreven heeft geen nadelige effecten voor de waterhuishouding’. De onderdelen
waterparagraaf en wateradvies blijven dus verplicht opdat onder andere de beoordelaar zich
ervan kan vergewissen dat aandacht is besteed aan de waterhuishoudkundige aspecten.
Voor andere ‘kleine ingrepen’ die bijvoorbeeld via vrijstelling of uitwerking op grond van artikel
11 of 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening worden geregeld, wordt geadviseerd te
handelen in de lijn van de watertoets. Dat wil zeggen in een vroeg stadium aan de waterbeheerder te vragen of er bezwaren of aandachtspunten zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan het
contact hiertoe beperkt blijven. Ook in deze gevallen is het goed dit schriftelijk in de toelichting
van de besluiten vast te leggen.
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Tabel 1: Afspraken over het toepassen van de watertoets

Plan of besluit

Afspraak

Streekplan

wettelijk verankerd in BRO

Streekplanuitwerking

wettelijk verankerd in BRO

(Inter)gemeentelijk structuurplan

wettelijk verankerd in BRO

Bestemmingsplan

wettelijk verankerd in BRO

Vrijstelling op grond van art. 19 lid 1, WRO

wettelijk verankerd in BRO

Landinrichtingsplannen

afspraak in NBW

Ontgrondingsprocedures

afspraak in NBW

Tracéwetprocedures

afspraak in NBW

Gebiedsplan en uitvoeringsprogramma’s

afspraak Zeeuwse waterbeheerders

Structuurvisies/stedenbouwkundig plan

afspraak in NBW

Raamplan en modules landinrichting

afspraak Zeeuwse waterbeheerders

Vrijstelling op grond van art. 19 lid 2 en 3, WRO
Artikel 11, 14 en 15 WRO

3.3

advies: handelen in de lijn van de Watertoets
advies: handelen in de lijn van de Watertoets

Gebiedsplannen en landinrichtingsplannen

Op provinciaal niveau is afgesproken dat voor gebiedsplannen en bijbehorende uitvoeringsprogramma’s alsmede voor raamplannen en uitvoeringsmodules landinrichting een watertoets
plaatsvindt. De in de watertoets te doorlopen stappen zijn dezelfde als hierboven beschreven:
de provincie is hierbij formeel de initiatiefnemer; in opdracht van gedeputeerde staten vervullen
gebiedscommissie en landinrichtingscommissie materieel deze rol. In deze procedures is er
geen beoordelaar.
De met de plannen beoogde doelen en de betrokkenheid van de waterbeheerder in het voortraject rechtvaardigen dat in deze handreiking apart wordt stilgestaan bij de watertoetsprocedure
voor deze plannen en programma’s.
Veelal zijn gebiedsplannen en zeker landinrichtingsplannen mede gericht op het optimaliseren
van het watersysteem. Dit in tegenstelling tot stedenbouwkundige uitbreidingen waarin het watersysteem één van de aspecten is waarmee rekening moet worden gehouden.
Optimaliseren van het watersysteem houdt evenwel niet in dat gebieds- en landinrichtingsplannen als vanzelfsprekend voorzien in het volledig ‘wb21-proof’ maken van het gebied, tenzij dit
uitdrukkelijk door de provincie vooraf als doelstelling voor het plan is aangegeven. Bij het opstellen van het wateradvies en de waterparagraaf moet deze nuance in het oog worden gehouden. Dat betekent dat het wateradvies zich met name beperkt tot de uit de concrete plannen en
ideeën voortvloeiende ‘ruimteclaim voor water’ en hoe daar mee om te gaan.
Bij de voorbereiding van gebieds- en landinrichtingsplannen zijn de waterbeheerders (in elk geval de waterschappen) vertegenwoordigd. Daarmee is op zich een vroegtijdige inbreng van de
waterhuishoudkundige aspecten gewaarborgd. Het verdient aanbeveling de in dit voortraject
Zeeuwse Handreiking Watertoets
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tussen initiatiefnemer en waterbeheerder gemaakte afspraken over uitgangspunten, benodigde
waterhuishoudkundige maatregelen e.d. schriftelijk vast te leggen. Bij het opstellen van het wateradvies kan daarop worden teruggegrepen.
Voordat het tot concrete uitvoering komt, is er veelal sprake van een opeenvolging van plannen
van globaal (gebiedsplan) via uitvoeringsprogramma’s tot concreet (bestemmingsplan). In alle
gevallen moet de watertoets worden toegepast. Met de inhoud van de plannen zal ook de watertoets (wateradvies en waterparagraaf) steeds concreter worden.

3.4

Ontgrondingen

Ook ontgrondingsvergunningen zijn watertoetsplichtig. Elke aanvraag om een ontgrondingsvergunning wordt aan verschillende instanties om advies gezonden. Tot die instanties behoort ook
het desbetreffende waterschap. Dit is te zien als het informeren van de waterbeheerder.
Mede op basis van de ontvangen adviezen wordt de conceptvergunning opgesteld. Wanneer de
uitgebrachte adviezen daartoe aanleiding geven, worden voorschriften in de conceptvergunning
opgenomen. Deze voorschriften kunnen mede betrekking hebben op de wateraspecten.
Wanneer naar aanleiding van de gepubliceerde conceptvergunning bedenkingen worden ingediend, waarbij wateraspecten zijn betrokken (bijv. vrees voor verdroging aangrenzende percelen) wordt voor de beoordeling daarvan het advies ingewonnen van een deskundige op dat gebied. Zonodig vindt aanpassing van de conceptvergunning plaats.

Zeeuwse Handreiking Watertoets
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4. Hoe gaat de watertoets in zijn werk?
4.1 Procedure
De invulling van de watertoets kan per plan nogal verschillen. Wateradvies en waterparagraaf
zullen bij complexe plannen van een heel andere orde zijn dan bij ‘kruimelgevallen’. Maar altijd
wordt schriftelijk een wateradvies uitgebracht (soms beperkt tot ‘geen opmerkingen’) en kent de
toelichting op het ruimtelijk plan een waterparagraaf.
De watertoets wordt uitgevoerd binnen de bestaande procedures voor ruimtelijke plannen.
Hoewel de invulling dus nogal kan verschillen, zijn bij elke watertoets de volgende stappen te
onderscheiden:
Tabel 2: Stappen in de watertoets

Informeren waterbeheerder

Overleg tussen
waterbeheerder en
intiatiefnemer

Aanvraag wateradvies

Wateradvies

Waterparagraaf

Beoordeling

Zeeuwse Handreiking Watertoets

Initiatiefnemer informeert waterbeheerder over voorgenomen ruimtelijk plan. Het voornemen hoeft alleen te worden
gemeld bij het ‘loket’, het betreffende waterschap:
waterschap Zeeuws-Vlaanderen of
waterschap Zeeuwse Eilanden.
Waterbeheerder informeert de initiatiefnemer, binnen ca.
3 weken, over watersysteem en relevante waterthema’s:
• Bij kleinere plannen door verwijzing naar richtlijnen
en criteria (zie paragraaf 4.4);
• Bij grotere plannen bijvoorbeeld door deelname in
een projectgroep. Hierin kunnen op verzoek ook
andere partijen om advies worden gevraagd. Eventuele afspraken tussen waterbeheerder(s) en initiatiefnemer worden vastgelegd.
Dit stadium is het best te karakteriseren als informeel overleg over de opbouw van de waterparagraaf. Er wordt dus
nog geen definitief wateradvies verstrekt door de waterbeheerder.
Initiatiefnemer verzoekt waterbeheerder schriftelijk op
basis van voorontwerp-plan (met concept-waterparagraaf)
om wateradvies. Voor bestemmingsplannen gebeurt dit in
het kader van art. 10 BRO.
Waterbeheerder brengt binnen 6 weken (streven) het definitief wateradvies uit aan initiatiefnemer. Het wordt opgesteld op basis van (afgesproken) criteria.
Dit definitief wateradvies is in voorkomende gevallen te
zien als de overlegreactie van de zijde van de waterbeheerder in het kader van het zg. artikel 10 BRO-overleg.
Initiatiefnemer geeft in de waterparagraaf aan hoe met
het wateradvies is omgegaan. Het wateradvies wordt als
bijlage opgenomen bij het plan/toelichting. Wijzigingen
n.a.v. het advies worden verwerkt in het ontwerp-plan.
Zonodig worden zaken in privaatrechtelijke overeenkomsten buiten het plan om vastgelegd.
Beoordelaar toetst zowel de doorlopen procedure als het
inhoudelijk resultaat. Bevoegd gezag neemt beoordeling
mee in toetsing plannen en keurt plan al dan niet geheel of
gedeeltelijk goed.
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4.2

Informeren waterbeheerder

Voorafgaande aan het eerste overleg dient de initiatiefnemer informatie aan de waterbeheerder
te verstrekken zodat deze laatste weet waarover het gaat en de initiatiefnemer kan informeren
over het watersysteem en relevante waterthema’s. In elk geval geeft de initiatiefnemer een aanduiding van de locatie (kaartje) alsmede een korte beschrijving van het initiatief.
Als de opzet van het plan al wat duidelijker is kan uiteraard, eventueel in de vorm van een concept-waterparagraaf, ook meer gedetailleerde informatie worden verstrekt.

4.3

Opzet waterparagraaf

Het doel van een waterparagraaf is een samenhangend beeld te geven van hoe in een plan rekening is gehouden met duurzaam waterbeheer. Een beknopte beschrijving van de kenmerken
van het watersysteem geeft het benodigde inzicht in het functioneren van het systeem. Tevens
kan worden aangegeven welke kansen ruimtelijke ontwikkelingen bieden voor verbeteringen in
het watersysteem en welke kansen een duurzaam watersysteem op zijn beurt biedt aan ruimtelijke functies en ontwikkelingen. Kortom: de waterparagraaf beschrijft de integratie van waterbeleid in het algemene ruimtelijke beleid.
Normaal gesproken valt de waterparagraaf in drie onderdelen uiteen. Daarbij past de kanttekening dat alleen die informatie in de waterparagraaf wordt opgenomen, die in het kader van de
watertoets-procedure relevant is De drie onderdelen zijn:
1. Beleidskader water en ruimtelijke ordening
In de waterparagraaf behoeft alleen aandacht te worden besteed aan het beleidskader als van
het daarin beschreven beleid wordt afgeweken. Dergelijke afwijkingen moeten dan worden gemotiveerd. Als beleidskader is gehanteerd:
• Rijk: Vijfde nota RO (nota Ruimte), Vierde nota waterhuishouding, Beheersplan rijkswateren;
• Provincie: streekplan, waterhuishoudingsplan, milieubeleidsplan; t.z.t. omgevingsplan;
• Waterschap: waterbeheer(s)plan, keuren;
• Gemeente: stedelijk waterplan, rioleringsplan.
2. Inhoud
De feitelijke inhoud van de waterparagraaf beschrijft:
de huidige toestand van het watersysteem in het plangebied;
de impact van het plan hierop en
de wijze waarop hiermee wordt omgegaan.
Deze beschrijving geschiedt, voor zover deze van toepassing zijn, aan de hand van de 11 thema’s (zie paragraaf 4.4).
3. Verslag en afweging
Het verslag van het gevoerde overleg tussen gemeente en waterbeheerder(s) en het wateradvies dient integraal te worden opgenomen in het plan (bijlagen). Ook dient te worden aangeven
hoe hiermee is omgegaan, ook in de plankaart en, bij afwijking hiervan, aangeven wat hiervoor
de motivatie is inclusief eventuele richtlijnen en criteria.

Zeeuwse Handreiking Watertoets
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4.4

Inhoud

Voor de inhoudelijke aspecten van de watertoets worden, evenals in de landelijke handreiking,
de volgende 11 thema’s aangehouden. Hierbij is onderscheid gemaakt naar stedelijk en landelijk
gebied. Per gebied zijn vervolgens criteria onderscheiden in waar het de keuze voor een
(bouw)locatie betreft en in waar het om de inrichting van een gebied gaat.
Specifieke Zeeuwse aspecten, afspraken en verwijzingen naar uitgebreidere informatie, zijn vet
weergegeven in onderstaande tabellen.
De thema’s hoeven niet in elke watertoets even uitgebreid aan de orde te komen. Aan het begin
van het watertoetsproces kunnen initiatiefnemer en waterbeheerder(s) daarover afspraken maken en zelfs vastleggen in een afsprakennotitie. De criteria worden gekozen aan de hand van
het plangebied (waterhuishoudkundige kenmerken), het planniveau (locatiekeuze of inrichting)
of het doel van het plan (bijv. uitbreiding, herinrichting of alleen actualisering van een plan).

Zeeuwse Handreiking Watertoets
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STEDELIJK GEBIED
LOCATIEKEUZE

INRICHTING

Veiligheid

Vrijwaren van ruimte voor bestaande- en toekomsti- Aangepaste bouwwijze in hoog risico gebieden, bijv.
gebied ophogen of aanleg van terpen
ge waterkeringen en waterstaatswerken, ook buitendijks, aangegeven in de betreffende Keur
Positioneren van hoogwaardige functies in laagrisico gebieden
Hanteren van minimale afstand tot hoofdscheepvaartroute scheepvaartroutes:
-Volkeraksluizen-Krammersluizen-Kanaal door
Zuid-Beveland

Volks- gezondheid

Watervoorziening

Riolering

Wateroverlast

-Volkeraksluizen-Eendracht-Kreekraksluizen
-Westerschelde, inclusief kanaal GentTerneuzen
Grote terughoudendheid met bouwen in lage en
natte gebieden, zie ook de Waterkansenkaart,
onder andere "Relatieve hoogte" 1)

Ruimte voor vasthouden en bergen van water: een bui
T = 100 moet in principe binnen het plangebied kunnen worden geborgen, zie ook 2)

Bebouwingsvrije stroken langs beken en belangrijke Ruimte voor- en goede structuur van waterafvoerstelwaterlopen (Keur)
sel, evt. buiten plangebied
Vrijwaren van onderhoudstroken langs watergangen en
waterpartijen (Keur)
Rekening houden met hindercontouren RWZI en Ruimte voor infiltratie van schoon regenwater of zuivepersgemalen, ligging van (pers)leidingen (zie
ringsvoorzieningen
VNG brochure bedrijven en milieuzonering)
Afkoppelen van (schone) verharde oppervlakken.
Eventueel rekening houden met ruimte voor infiltreren/bergen hiervan, zie ook 3)
Ontzie geschikte gebieden voor regionale seizoensberging

Ruimte voor vasthouden en bergen van water ter voorkoming van watertekort

Ontzie gebieden voor drinkwatervoorziening:
Haamstede en Sint Jansteen + reservewingebieden Oranjezon en Biggekerke (zie
PMV).
Voorkom negatieve ontwikkelingen in gebieden
met zoete bellen, zie ook Waterkansenkaart,
Grondwaterbeheersplan, kaart "Zoetwatervoorkomens" 1)
Terughoudendheid ten aanzien van combinaties
van wonen met eutroof of opwarmings gevoelig
water of bijvoorbeeld water met weinig doorspoelmogelijkheden

Ruimte voor berging van water voor huishoudelijk of
bedrijfsmatig gebruik

Zeeuwse Handreiking Watertoets

Let bij het ontwerp van waterpartijen in de stad op de
risico's voor de volksgezondheid. Bijv.: afstand tot
overstort gemengd rioolstelsel (50m), algemene
waterkwaliteitseisen en beperken zoute kwel
Let op verdrinkingsrisico's, bijvoorbeeld door aanleg
veilige oevers, plas/drasbermen
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(VERVOLG)
STEDELIJK GEBIED
INRICHTING

Aangepaste inrichting / bouwwijze bij bouwen in kwel-,
veen- en andere 'waterrijke' gebieden

In geval van (tijdelijke) onttrekkingen, bijv. bemaling tbv bouwrijp maken: zie ook Grondwaterbeheersplan 4)

Richtlijn bebouwing uit Verordening Waterhuishouding Zeeland: ontwateringsdiepte minimaal
0,70m

Oppervlaktewaterkwaliteit

Voorkom bronnen van vervuiling
Trits: schoonhouden-scheiden-zuiveren

Voorkom bronnen van vervuiling
Minimale breedte en diepte van watergangen

Ontzie infiltratiegebieden van natuur en drinkwater- Voorkom bronnen van vervuiling
voorziening van vervuilende functies. Zie ook
Grondwaterbeheersplan, kaart "Kwetsbare gebieden" en "Beschermingsgebieden" 1)

Verdroging / natte natuur

Grondwateroverlast

Ontzien van gebieden met hoge grondwaterstand,
bijv. kwel- en veengebieden Zie Waterkansenkaarten "Bodemtype", "Zoute kwel", "Zettingsgevoeligheid" en "Relatieve hoogte" 1)

Grondwaterkwaliteit

Bodemdaling

LOCATIEKEUZE

Functies die lage waterstanden vragen voorkomen Aangepaste inrichting en bouwwijze bij bouwen in zetin zettings- gevoelige gebieden. Zie Waterkansen- tingsgevoelige gebieden. Zie Waterkansenkaart "Zetkaart "Zettingsgevoeligheid" 1)
tingsgevoeligheid" 1)

Pas hydrologische ordeningsprincipes toe:
Voorkom doodlopende watergangen
a. Functies met dezelfde kwaliteitseisen in hetzelfde
Voorkom overkluizing van water
stroomgebied.
b. Vervuilende functies benedenstrooms.
c. Bescherm functies met hoge kwaliteitseisen door
een bufferzone en scheidt functies met nietverenigbare eisen.

Zonodig hydrologische bufferzone rond natte natuur Zorg voor veel infiltratiemogelijkheden in infiltratiegeen ecologische wateren aanhouden
bied van natuur
Ontzie infiltratiegebieden van natuurgebieden van
verharding. Zie ook Grondwaterbeheersplan,
kaart "Kwetsbare gebieden" 1)

Voorkom vervuilende functies in beïnvloedingsgebied van natuurgebied
Ontzie gebieden met zoetwaterbellen. Zie
Grondwaterbeheersplan, kaart "Zoetwatervoorkomens" 1)

Zeeuwse Handreiking Watertoets

Ruimte voor natuurvriendelijke oeverinrichting of ecologische verbindingszones reserveren Zie ook Natuurgebiedsplan, kaart "Natte ecol verb" en
www.zeeland.nl/bestuur_organisatie/beleid/zeeuws
_natuur/kaarten 1) en 5). In het Waterhuishoudingsplan wordt ook aandacht gevraagd voor ecologische verbindingszones die de stad doorkruisen.
Realiseer streefbeelden van watertypen, volgens
waterbeheersplannen
Water vasthouden in gebieden met zoetwaterbellen
Voorkom versnippering van peilgebieden
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LANDELIJK GEBIED
INRICHTING

Positioneren van hoogwaardige functies in laagrisico gebieden
Ruimte voor hermeandering van beken

Ruimte voor kleinschalig vasthouden en bergen van
water

Zonodig een watersysteemanalyse maken

Ruimte voor- en goede structuur van waterafvoerstelsel, evt. buiten het plangebied

Let op grondwatereffecten naar de omgeving

Zonodig een watersysteemanalyse maken

Rekening houden met hindercontouren RWZI en Ruimte voor infiltratie van schoon regenwater of zuivepersgemalen, ligging van (pers)leidingen
ringsvoorzieningen

Ontzien van gebieden met hoge grondwaterstand, bijv. kwel- en veengebieden. Zie ook
Grondwaterbeheersplan, kaarten "Zettingsgevoeligheid" en "Relatieve hoogte" 1)

Grondwaterkwaliteit

Oppervlaktewaterkwaliteit

BodemWatervoorziening Riolering
daling

Let op grondwatereffecten naar de omgeving

Grondwateroverlast

Wateroverlast

Veiligheid

LOCATIEKEUZE

Vrijwaren van ruimte voor bestaande- en toekomsti- Aantasting waterkering voorkomen, volgens betreffende Keur
ge waterkeringen en waterstaatswerken, ook buitendijks, aangegeven in de betreffende Keur

Functie afstemmen op 'natuurlijke' beschik-baarheid
van water, zie Grondwaterbeheersplan, kaart
"Zoetwatervoorkomens" 1)
Ontzie gebieden voor drinkwatervoorziening en
zoete bellen van andere (intensieve) functies.
Zie Grondwaterbeheersplan, kaarten "Kwetsbare gebieden", "Beschermings- gebieden" en
"Zoetwatervoorkomens" 1)
Functies die lage waterstanden vragen voorkomen
in zettingsgevoelige gebieden. Zie ook Waterkansenkaart, kaart "Zettinggevoeligheid" 1)

Voorkom bronnen van vervuiling
trits: schoonhouden-scheiden-zuiveren

Voorkom belasting van opp. water door mest en
bestrijdingsmiddelen door bijv. bufferstroken langs
watergangen

Pas hydrologische ordeningsprincipes toe:
a. Functies met dezelfde kwaliteitseisen in hetzelfde
stroomgebied.
b. Vervuilende functies benedenstrooms.
c. Bescherm functies met hoge kwaliteitseisen door
een bufferzone en scheidt functies met nietverenigbare eisen.
Voorkom doodlopende watergangen
Zonodig hydrologische bufferzone aanhouden

Voorkom bronnen van vervuiling

Ontzie infiltratiegebieden van natuur en drinkwatervoorziening van vervuilende functies. Zie ook
Grondwaterbeheersplan, kaart "Kwetsbare gebieden" en "Beschermingsgebieden" 1)

Zeeuwse Handreiking Watertoets
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(VERVOLG)
LANDELIJK GEBIED
Verdroging / natte natuur

LOCATIEKEUZE

INRICHTING

Zonodig hydrologische bufferzone rond natte natuur Ruimte voor natuurvriendelijke oeverinrichting of ecologische verbindingszones reserveren. Zie ook:
en ecologische wateren aanhouden
- Natuurgebiedsplan 1) ,
- kaart ‘Natte ecologische verbindingszones’ 5)
Voorkom vervuilende functies in beïnvloedingsgebied van natuurgebied
Ontzie gebieden met zoetwaterbellen. Zie
Grondwaterbeheersplan, kaart "Zoetwatervoorkomens" 1)

Zoeken naar mogelijkheden voor natuurlijk peilbeheer en/of water vast te houden in de winter tbv
aanvullen tekorten in de zomer
Realiseren abiotische omstandigheden voor beoogd natuurdoeltype
Water vasthouden in gebieden met zoetwaterbellen
Voorkom versnippering van peilgebieden

1) Nadere informatie is te vinden op GEOWEB, via de website
http://zeegis.zeeland.nl/geoweb/Map.aspx
GEOWEB is opgebouwd uit 3 Hoofdgroepen (linksboven): Natuurgebiedsplan, Grondwaterbeheersplan en Waterkansenkaart. Hieronder zijn, in de kolom "Kaartlagen" daarnaast, de gewenste
kaartlagen aan te vinken. Uiterst rechts van deze kolom (schuiven) kan men het i-tje aanklikken,
wat nog meer informatie over dit onderwerp geeft.
2) Een waterbergingsberekening voor stedelijk gebied wordt gebaseerd op een neerslagsituatie
die eens per 100 jaar voorkomt, waarbij rekening wordt gehouden met de verwachte klimaatswijzigingen volgens het zogenaamde middenscenario.
Als richtlijn wordt in Zeeland gerekend met een bergingsbehoefte van 75mm. In een gemiddelde
situatie dient dan 6 % van het plangebied te worden gereserveerd voor openwaterberging. In overleg met het waterschap zal echter altijd bekeken moeten worden wat voor de betreffende locatie de
meest optimale oplossing is. Indien bijvoorbeeld tijdelijk relatief veel water kan worden geïnfiltreerd of als de kritische peilstijging in een gebied bijzonder groot is, zal er met minder berging
volstaan kunnen worden. Zijn er echter in het gebied slechts beperkte peilstijgingen mogelijk, dan
zal er meer dan de gemiddeld 6% berging aangelegd moeten worden.
3) Streven naar minimaal 60% afkoppelen van (schoon) verhard oppervlak in nieuw te bouwen gebied (in het kader van de voorbereiding van het Omgevingsplan wordt voorgesteld hiervoor 95%
aan te houden, in de praktijk is dit vaak mogelijk gebleken). In bestaand bebouwd gebied streven
naar jaarlijks 1% afkoppelen.
4) Grondwaterbeheersplan via website: www.zeeland.nl/loket/publicaties/rapporten/grondwater
5) De kaart ‘Natte ecologische verbindingszones’ is opgenomen in het rapport ‘Natte ecologische
verbindingszones in Zeeland van 1996 en te raadplegen via:
http://www.zeeland.nl/bestuur_organisatie/beleid/zeeuws_natuur/kaarten

• Daarnaast is er nog informatie te vinden op de websites van de waterschappen:
Waterschap Zeeuwse Eilanden: www.wze.nl

Waterschap Zeeuws-Vlaanderen : www.wszv.nl

Zeeuwse Handreiking Watertoets
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4.5

Het vervolg

Met de beoordeling stopt de watertoets-procedure. Er ligt dan een goedgekeurd plan waarin het
water, al dan niet naar tevredenheid van de waterbeheerder, is meegenomen.
Het is dan van belang dat de in het ruimtelijk plan vastgelegde maatregelen ten behoeve van het
water daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dit geeft eens te meer het belang aan van privaatrechtelijke overeenkomsten voor maatregelen die buiten het plangebied moeten worden getroffen.
Maar ook in andere situaties, bijvoorbeeld in door projectontwikkelaars ontwikkelde plannen, kan
een privaatrechtelijke overeenkomst voor binnen het plangebied te treffen watermaatregelen
een betere waarborg op uitvoering geven, met name in gevallen van gefaseerde planuitvoering
of voor maatregelen die wel van belang voor de uitvoering van het plan zijn, maar ruimtelijk niet
relevant.
Met nadruk wordt erop gewezen dat niet alle zaken rond water in een ruimtelijk plan of besluit
kunnen worden vastgelegd. En dus in beginsel ook niet in het kader van de watertoets aan de
orde hoeven te komen.
Het wateradvies – en daarmee ook de waterparagraaf – zullen zijn toegespitst op ruimtelijk relevante aspecten: aspecten die in het bestemmingsplan (op de plankaart of in de voorschriften)
kunnen worden geregeld. Voorbeelden van niet-ruimtelijk relevante wateraspecten zijn de diepte
van waterlopen, stuwhoogte en waterpeilen, afkoppelen van hemelwater van de riolering en het
gebruik van uitloogbare bouwmaterialen. Indirect kan er overigens wel weer sprake zijn ruimtelijke gevolgen. Twee voorbeelden: Het waterpeil kan van invloed zijn op het voor de waterberging
benodigde ruimtebeslag. En het afkoppelen van regenwater vereist wel dat er in de omgeving
oppervlaktewater aanwezig is waarop het afgekoppelde hemelwater kan worden geloosd.
Hoewel de watertoets is gericht op de inbreng van het water in ruimtelijke plannen, kunnen in
het kader van de watertoets zeker wel niet-ruimtelijke relevante zaken worden gesignaleerd
en/of besproken (in het overleg tussen initiatiefnemer en waterbeheerder en in het wateradvies).
Maar zij zullen op een andere wijze dan in het ruimtelijk plan moeten worden geregeld, bijvoorbeeld in de Keur, het peilbesluit of de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
Al met al moet in wateradvies en waterparagraaf niet te sterk worden ingezoomd op (water)technische details en indirect van invloed zijnde aspecten. Voor de beoordeling van het plan
zijn ze immers niet relevant. Wel is het verstandig deze technische details voorzover nodig buiten om de watertoets tussen initiatiefnemer en waterbeheerder vast te leggen; dat vergemakkelijkt het maken van (nadere) keuzes in het uitvoeringstraject.
De watertoets heeft betrekking op alle wateren en alle waterhuishoudkundige aspecten, maar in
elk watertoetsproces worden prioriteiten gesteld. Maatwerk is het uitgangspunt. Omdat de watertoets wordt toegepast binnen ruimtelijke procedures moeten de criteria ruimtelijk relevant en
ruimtelijk vertaald zijn. Een begrijpelijke onderbouwing van nut en noodzaak van een criterium
en de bijbehorende ruimteclaim is noodzakelijk.
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Bijlage 1: Taken waterbeheerders bij Watertoets
Hieronder is kort beschreven welke instanties, in het kader van de watertoets, actief zijn in het
waterbeheer en welke taken zij daarbij vervullen. Afgesproken is dat de waterschappen de loketfunctie vervullen, een initiatiefnemer hoeft dus alleen het betreffende waterschap op de hoogte
te brengen van een ruimtelijk plan.
Overigens mag niet vergeten worden dat, naast de genoemde instanties, ook de particuliere
grondeigenaar een taak is toebedeeld. Hij of zij is in beginsel verantwoordelijk voor de ontwatering
van zijn perceel.

Waterschappen
In de provincie Zeeland zijn twee waterschappen actief: waterschap Zeeuws-Vlaanderen en
waterschap Zeeuwse Eilanden.
Het beheersgebied van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen beslaat Zeeuwsch-Vlaanderen
(Zeeland ten zuiden van de Westerschelde).
Het beheersgebied van het waterschap Zeeuwse Eilanden beslaat Walcheren, Noord- en ZuidBeveland, Tholen, Sint Philipsland en Schouwen-Duiveland (Zeeland ten noorden van de Westerschelde). Ook het beheer van het Kanaal door Walcheren valt hieronder.
De waterschappen hebben hetzelfde takenpakket. De zorg voor de waterhuishouding zoals die
aan het waterschap is opgedragen omvat een samenhangend kwantiteitsbeheer en kwaliteitsbeheer van het binnendijkse oppervlaktewater alsmede de zuivering (en transport) van afvalwater. De waterbeheertaak van het waterschap beperkt zich in beginsel tot het afwateringstelsel.
Daarnaast zijn de waterschappen verantwoordelijk voor de zorg voor de waterkeringen (voorzover die niet in beheer zijn bij rijkswaterstaat), beheren ze de (meeste) wegen in het buitengebied
en hebben ze een inspanningsverplichting in het realiseren van de natte ecologische verbindingszones. (onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur)

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de Rijkswateren. In Zeeland betreft
het de deltawateren: Oosterschelde, Westerschelde, Grevelingen, Veerse Meer, VolkerakZoommeer, Kanaal door Zuid-Beveland en Kanaal van Gent naar Terneuzen.
Voorts beheert Rijkswaterstaat een aantal waterkeringen. Dat betreft met name de werken die in
kader van de deltawerken zijn aangelegd zoals de Oosterscheldekering en de Deltadammen
zoals de Veerse Dam, Zandkreekdam, Brouwersdam, Oesterdam.
Rijkswaterstaat is ook verantwoordelijk voor het vaarwegbeheer op rijkswateren en het instandhouden van de basiskustlijn en van de vooroever van de waterkeringen.
Zie ook de kaart op Bijlage 3.

Provincie
De provincie is alleen voor de grondwaterkwantiteit expliciet aangewezen als beheerder. Wat
betreft de grondwaterkwaliteit heeft zij een taak in de grondwaterbeschermingsgebieden (passief
in de vorm van vergunningverlening).
Wat betreft verdroging van (naastliggende) natuurgebieden (kwel!), het realiseren van (natte)
natuur en compenserende maatregelen heeft de provincie een controlerende taak. Daarnaast is
de provincie verantwoordelijk voor het vaarwegbeheer in het Kanaal door Walcheren. Het waterbeheer van het Kanaal door Walcheren is in handen van het waterschap Zeeuwse Eilanden.
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Bijlage 2: Contactpersonen waterbeheerders

Voor Zeeland is afgesproken dat de waterschappen een ‘loketfunctie’ vervullen: een initiatiefnemer hoeft alleen contact op te nemen met het betreffende waterschap:

Waterschap Zeeuwse Eilanden
Jan Minderhoud

0118-621266

j.minderhoud@wze.nl

Plaatsvervanger:
Ruud van der Goes

0118-621273

ra.vandergoes@wze.nl

Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
Suzanne Klerk

0115-641207 (gemeente Hulst)

sklerk@wszv.nl

Ryan Verplanke

0115-641251 (gemeente Sluis)

rverplanke@wszv.nl

Peter van der Heijden

0115-641252 (gemeente Terneuzen)

pvdh@wszv.nl
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Bijlage 3: Beheer watergebieden en waterkeringen Rijkswaterstaat Zeeland
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