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Samenvatting van de watertoets

De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in hetbeheergebied van Waterschap Zuiderzeeland. Voor algemene
informatieover de watertoets van Zuiderzeeland kunt u ook terecht op onzewebsite www.zuiderzeeland.nl. Mocht u specifieke
vragen hebben naaraanleiding van deze toets dan kunt u ons bereiken viatelefoonnummer 0320-274911. U kunt ook een email
sturen naarwatertoets@zuiderzeeland.nl.

Uit deze toets volgt de normale procedure.

Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevuldegegevens.

______________________________________________________________________________________________

Algemene gegevens

Gegevensaanvrager
Aanvrager: Kara Terpstra
Organisatie: SAB
Email: kara.terpstra@sab.nl
Adres: Frombergdwarsstraat 54
6814 DZ , Arnhem
Telefoon:

Gegevensproject
Naam van het project: Flevonice
Planomschrijving: Flevonice, Dronten
Adres:

Kadastrale gegevens:

Gegevensgemeente:
Gemeente Dronten
Contactpersoon: Bea van den Heuvel
Telefoon: 14 0321
Email
contactpersoon:b.van.den.heuvel@dronten.nl_______________________________________________________________________________________________

Samenvatting resultaat

Kaartlagen:

Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
nee

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekendeplangebied?
Dronten

Vragen:

Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend eenfunctiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt?



nee

Is er sprake van uitbreiding van de lozing in landelijk gebied(>9v,e,) of in stedelijk gebied van (>30v.e.)? ja

Betreft het een nieuw verhard oppervlak in het landelijk gebiedgroter dan 2500 m2 of in het stedelijk gebied groter dan750m2?
ja

Worden in het plan maatregelen getroffen waardoor het waterpeilverandert met 10 cm of meer?
nee

Is er sprake van [grond]wateroverlast?
nee

Wordt het afvalwater op een nieuw of ander overnamepuntaangeboden?
nee

Is er sprake van afstromend regenwater van een oppervlak van 50of meer parkeerplaatsen en/of weg met meer dan
1000voertuigbewegingen per dag?
nee

Aanvullende vragen tenbehoeve van de normale procedure:

Ligt het plangebied binnen tien meter van een bestaandewatergang?
ja

Wordt er water gedempt?
nee

Neemt het verhard oppervlak in stedelijk gebied toe?
nee, met m2

Neemt het verhard oppervlak in landelijk gebied toe?
ja, met 8000 m2

Wordt er water [bijvoorbeeld regenwater] geloosd op hetoppervlaktewater?
ja

Worden er meer dan 50 parkeerplaatsen aangelegd?
nee

Is voor de uitvoering grondwerk nodig?
ja

Wordt nieuw water aangelegd (bijvoorbeeld ter compensatie vanverharding)?
nee

Bent u van plan flauwe oevers aan te leggen?nee

Overweegt u infiltratiebermen of Wadi's aan te leggen?nee

Worden kunstwerken aangebracht zoals bijvoorbeeld duikers ofbruggen?
nee

Wordt er in het plangebied mogelijk gebruik gemaakt vanbodemenergie, ook wel warmte koude opslag (WKO) genoemd?
nee

Resultaatingetekendplangebied 



_______________________________________________________________________________________________

Verklaring
Dit document is een automatisch gegeneerd bestand op basis van dedoor u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met
de door uingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid tehebben ingevuld.

Resultaat ingetekend plangebied {image_map_plangebied}
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datum 15-1-2014
dossiercode    20140115-37-8229

Geachte heer/mevrouw Kara Terpstra,

U heeft een watertoets uitgevoerd op de websitewww.dewatertoets.nl. Op basis van deze toets volgt u de normaleprocedure.
Dit betekent dat er nader overleg nodig is metWaterschap Zuiderzeeland. Hierbij ontvangt u alvast deuitgangspuntennotitie voor
de normale procedure van de watertoetsdie automatisch is gegenereerd op basis van de antwoorden op vragenen het
ingetekende plangebied. Deze uitgangspuntennotitie bevat devoor uw plan relevante waterhuishoudkundige
streefbeelden,strategieën en randvoorwaarden van Waterschap Zuiderzeeland die ukunt gebruiken bij het ruimtelijk laten
meewegen van hetwaterbelang en bij het opstellen van de waterparagraaf in deruimtelijke onderbouwing van uw plan.

LET OP! Met de digitale watertoets heeft u WaterschapZuiderzeeland op de hoogte gebracht vanhet ruimtelijk plan,
hiermeedoet u nog geen aanvraag voor een wateradvies. U volgt vanaf nu denormale procedure, dus vragen wij u als
vervolgstap contactop te nemen voor vooroverleg via het
e-mailadreswatertoets@zuiderzeeland.nl._________________________________________________________________________

1. Inleiding

Sinds 1 november 2003 is de toepassing van de watertoetswettelijk verplicht door de verankering in het Besluit op deruimtelijke
ordening 1985. De watertoets heeft betrekking op allegrond- en oppervlaktewateren en behandelt alle van belang zijn
dewaterhuishoudkundige aspecten (naast veiligheid en wateroverlastook bijvoorbeeld waterkwaliteit en verdroging). De
watertoets iseen belangrijk procesinstrument om het belang van water eenevenwichtige plaats te geven in de ruimtelijke
ordening. Uit dewaterparagraaf blijkt de betrokkenheid van de waterbeheerder in hetplanproces en de wijze waarop het
wateradvies van de waterbeheerderis meegenomen in de uitwerking van het plan.

De watertoetsprocedure kan op drie manieren gevolgd worden: deprocedure geen waterbelang, de korte procedure en de
normaleprocedure. Welke procedure gevolgd moet worden hangt af van deimplicaties van het ruimtelijk plan voor de
waterhuishouding. Deprocedure geen waterbelang en de korte procedure zijn bedoeld voorruimtelijke plannen met beperkte
gevolgen voor de waterhuishouding.Bij deze twee procedures kan de watertoets volledig digitaaldoorlopen worden. De normale
procedure is gericht op ruimtelijkeplannen met relatief vergaande consequenties voor dewaterhuishouding. In dit geval is
actieve betrokkenheid vanWaterschap Zuiderzeeland nodig. Deze uitgangspuntennotitie dientals goede basis voor het overleg.

De relevante randvoorwaarden voor het plan zijn gerangschiktonder zeven streefbeelden ingedeeld op basis van de
driewaterthema's 'Veiligheid, Voldoende Water en Schoon Water'. Vanstreefbeeld naar randvoorwaarde vindt u het
uitgangspunt, dat hetvertrekpunt vormt bij de verwezenlijking van het streefbeeld. Ukrijgt op deze manier een goed overzicht
van de randvoorwaarden enkan eveneens herleiden waarop deze gebaseerd zijn.

2.1. Thema veiligheid 

2.1.1. Veiligheid -primaire waterkeringen op orde

Streefbeeld

Het buitenwater is een reële bedreiging voor de veiligheid inFlevoland. Waterkeringen beschermen Flevoland tegen
dezebedreiging. Het waterschap wil de veiligheid ook in de toekomstblijven waarborgen. Door te werken aan veilige, robuuste
enduurzame waterkeringen anticipeert het waterschap op socialeruimtelijke, economische en klimatologische ontwikkelingen.

2.1.2 VeiligheidRegionale waterkeringen op orde

Streefbeeld

Regionale keringen kunnen zowel binnen als buitendijks liggen.De binnendijkse Knardijk, een zogeheten



compartimenteringsdijk,scheidt Zuidelijk en Oostelijk Flevoland, om de gevolgen van eenoverstroming te beperken. Buitendijkse
regionale keringenbeschermen buitendijkse gebieden tegen hoog water.

Het plangebied ligt niet buitendijks. Het plangebied ligt nietin een keurzone van de waterkering. Op basis van de
ingevoerdegegevens over het plangebied zijn er geen uitgangspunten voor hetthema veiligheid van toepassing.

Bodemenergie:warmte-koude-opslag

Er wordt in het plan geen gebruikt gemaakt van bodemenergie,ofwel warmte koude opslag.

2.2. Thema Voldoende Water

2.2.1 Wateroverlast

Streefbeeld
 Het watersysteem, zowel in landelijkals in stedelijk gebeid, is in 2015 op orde. Het hele beheergebiedvoldoet aan de
vastgestelde normen.

Uitgangspunt wateroverlast

Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem dat deeffecten van toekomstige klimaatveranderingen en bodemdaling
kanopvangen. Deplanontwikkelingis gelegen in een watersysteem dat opbasis van de toetsing in 2012 voldoet aan de
normering voorwateroverlast. Een dergelijk systeem kan het water verwerken tegenmaatschappelijk aanvaardbare kosten.

Het verharden van grond met bebouwing of bestrating leidt toteen versnelling van de afvoer van neerslag naar het
watersysteem.Waar het verharde oppervlak als gevolg van een ruimtelijkeontwikkeling toeneemt, dienen compenserende
maatregelen te wordengenomen om piekafvoeren te verwerken. Afwenteling op omliggendegebieden wordt voorkomen en de
bergingsruimte in het watersysteemblijft behouden.

Met de planontwikkeling wordt er netto geen verhard oppervlak instedelijk gebied toegevoegd.

Randvoorwaarde(n) wateroverlast

Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied. Het verhardoppervlak neemt als gevolg van de ontwikkeling netto met 8000
m2toe. Indien deze toename groter isdan 2500 m2 dan iscompensatienoodzakelijk.

Oplossingen voor eventuele waterhuishoudkundige problemen dienenbij voorkeur in het eigen projectgebied gevonden te
worden. Indiendit niet mogelijk is dient dichtbij het projectgebied compensatiegezocht te worden. Compensatie dientbinnen
hetzelfde peilgebiedplaats te vinden of eventueel benedenstrooms. De berging wordt nietlater gerealiseerd dan de uitvoering
van de rest van het plan. Dereeds aanwezige ruimte voor berging mag niet afnemen.

De oppervlakte te realiseren waterberging is gerelateerd aan demaximaal toelaatbare peilstijging in het peilvak en de
nettooppervlakte nieuw te realseren verharding.

Ontwerprichtlijnen compensatie toename verharding

Uw plangebied is gelegen in een peilgebied waarbij 6,0% van denetto toename aan verhardingals open watermoet
wordengecompenseerd.Bij de hantering van de bergingsnorm (onderdeel vanbeleidsregel compensatie toename verharding en
versneldeafvoer)gaat het om het benodigdeoppervlak openwaterop de hoogtevanhet streefpeil.

Indien (vanwege lange termijn ontwikkelingen) eeninrichtingsplan nog niet is uitgewerkt, wordt voor een indicatieveberekening
van aan te leggen berging de toename van het verhardoppervlak ingeschat. Voor een bedrijventerrein wordt uitgegaan vaneen
verhard oppervlak van 90% van het uitgeefbaar terrein (60%daken en 30% wegen en terreinen). Voor een woonwijk is dit
eenverhard oppervlak van 45% van het uitgeefbaar terrein (30% daken en15% wegen en terreinen).

Bij plannen waarbij meer dan 250000 m2verharding wordttoegevoegd, kan niet worden volstaan met de bergingsnorm. Dan
ishet nodig om de te realiseren compensatie dmv een model te toetsenaan de normering wateroverlast Flevoland.U kunt
contact opnemen methet waterschapomde aanpak te bespreken.



Indien overwogen wordt om het plangebied te voorzien van één ofmeerdere stuwen dan moet door middel van een
specifiekemaatwerkberekening worden aangetoond dat er voldoende gecompenseerdwordt zodat de afvoer gelijk blijft en/of
geen sprake is van afnamevan bergingscapaciteit in het oorspronkelijke peilgebied. U kuntcontact opnemen met het waterschap
om de aanpak te bespreken.

2.2.2 Goedfunctionerend watersysteem

Streefbeeld
Het watersysteem zorgt in normalesituaties voor een goede doorstroming en afwatering in hetbeheergebied en maakt het
realiseren van het (maatschappelijk)gewenste grond- en oppervlaktewaterwaterregime (GGOR) mogelijk.Waterschap
Zuiderzeeland streeft er naar dat de feitelijke situatievan het watersysteem overeenkomt met de legger. Op die manier kanhet
waterschap weloverwogen anticiperen op en reageren in extremesituaties.

Uitgangspunten

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

Randvoorwaarde(n) goed functionerend watersysteem

Voor de planontwikkeling is grondwerk nodig.
Het plangebied is gelegen in een gebied met een risico op opbarstenvan de grond. Indien u van plan bent de grond te
ontgraven danadviseren we om gericht onderzoek te doen naar het opbarstrisicoter plaatse. Opbarsten of (bijna) aansnijden
van het pleistocenezandpakket dient voorkomen te worden vanwege de kans opinstabiliteit van de bodem of ongewenste kwel
of inzijging. Inbepaalde situaties kan van deze lijn worden afgeweken. Bijvoorbeeldalsde goede kwaliteit van kwelwater benut
kan worden.

Versnippering van het watersysteem iseen ongewenste situatie.Het waterschap streeft naar grote peilvakken.Nieuwe
ontwikkelingensluiten aan op bestaande peilvakken en de inrichting wordtafgestemd op de functie van het water. In nieuwe
watersystemenwordt gestreefd naar aaneengesloten waterelementen met een minimumaantal duikers en/of andere
kunstwerken en zonder doodlopendeeinden.Het watersysteemwordt dusdanig ingericht dat het goedcontroleerbaar en
beheersbaar is.

Een watergang dient voorzien te zijn van een obstakelvrijewerkstrook van minimaal 5 meter breed:
- aan een zijde van een watergang met een waterbreedte tot en met12 meter;
- aan weerszijden van een watergang met een waterbreedte van 12 tot24 meter.
Voor watergangen breder dan 24 meteris varend onderhoud nodig.Indien een watergang smaller is, dan zal in principe
rijdendonderhoud mogelijk worden gemaakt. Er kan onderbouwd gekozen wordenvoor varend onderhoud. De minimaal
benodigde doorvaarthoogte is 1,5meter en de minimum doorvaart breedte is3,00 meter. Bij een taludvan 1:4 of flauwer is geen
onderhoudsstrook nodig. In alle gevallenwordt rekening gehouden met een benodigde doorrijhoogte van 4 meterten behoeve
van onderhoudsmateriaal.

Ontwerprichtlijnen bij aanleg kunstwerken

Ter plaatse van kruisingen van infrastructuur met(hoofd)watergangen gaat de voorkeur uit naar het aanleggen vanbruggen in
plaats van duikers. In het geval van kruisingen metgrootschalige infrastructuur en/of bebouwing kan een overkluizingworden
overwogen; de overkluizingen in (hoofd)watergangen hebben(in verband met de opstuwing) een praktische lengte van
maximaal 50meter. Als onderhoud van de duiker vanuit de beide zijkanten nietvoldoende mogelijk is, dienen in de duiker 1 of
meerdereinspectieputten te worden aangebracht.

2.2.3 Anticiperen opwatertekort

Streefbeeld

Het waterschap wil een robuust watersysteem dat voorbereid is opde effecten van toekomstige klimaatveranderingen. Tot nu
toe ligtde nadruk bij klimaatveranderingen met name op meer extremeneerslag en stijging van de zeespiegel. Ook extreem
droge periodeszullen echter vaker voor komen. Het robuuste watersysteem dat hetwaterschap nastreeft moet hier ook op
anticiperen.

2.3. Thema Schoon Water

2.3.1 Goedestructuurdiversiteit



Streefbeeld 
Het waterschapstreeft naar goede leef, verblijf- en voortplantingsmogelijkhedenvoor de aquatische flora en fauna in het
beheergebied.

2.3.2 Goedeoppervlaktewaterkwaliteit

Streefbeeld
 Het grond- en oppervlaktewater biedtleef-, verblijf-, en voortplantingsmogelijkheden voor de(aquatische) flora en fauna in het
beheergebied. De chemischetoestand van deze wateren vormt hier geen belemmering voor.

In het ontwerp van het watersysteem wordt uitgegaan van hetprincipe 'schoon houden, scheiden, zuiveren'.

Randvoorwaarde(n)
Conform de Waterwet (Ww) is hetverboden om zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende ofschadelijke stoffen in welke
vorm dan ook te brengen inoppervlaktewateren. Schoon regenwater mag zonder vergunning directgeloosd worden op
oppervlaktewater. Lozingen op oppervlaktewaterals gevolg van uitlogende materialen verwerkt in bouwwerken (bijv.zinken of
koperen daken) zijn vergunningplichtig. Lozingen opkwetsbaar water van alle typen oppervlakken gemaakt van
uitlogendematerialen worden verboden door het waterschap.

2.3.3 Goed omgaan metafvalwater

Streefbeeld
 Veel menselijke activiteiten hebbeneen negatief effect op de kwaliteit van het water doordat ze waterverontreinigen. Het
waterschap zorgt met de behandeling vanafvalwater dat zo veel mogelijk van deze effecten teniet wordengedaan.

Uitgangspunt(en)
Voor nieuw te ontwikkelenterreinen geldt dat het hemelwater niet naar een centralerioolwaterzuivering wordtafgevoerd maar in
of in de nabijheid vanhet plangebied wordt verwerkt.

Voor bestaande gebieden wordt gestreefd naar het afkoppelen vanverhard oppervlak. Het ombouwen van bestaande stelsels
naar"zuiverend" gescheiden stelsels heeft een sterke voorkeur.Afstromend regenwater van vervuilde oppervlakken
wordtgezuiverd.

Randvoorwaarde(n)

Bij nieuwbouwgebieden is de aanleg van een "zuiverend"gescheiden rioolstelsel een voorwaarde.

In bestaand gebied wordt ernaar gestreefd om schoon regenwateraf te koppelen van het rioolstelsel.

Onder schoon hemelwater wordt verstaan:
- Hemelwater van verhardingen met een verkeersintensiteit lager dan1000 voertuigen per dag;
- Hemelwater vanaf parkeerplaatsen met minder dan 50plaatsen;
- Hemelwater van daken/woningen waarbij geen voor het watersysteem;schadelijke uitloogbare stoffen zijn gebruikt;
- Hemelwater van onverhard terrein;
- Hemelwater van centrumgebieden (m.u.v. marktterreinen).

Het hemelwater afkomstig van schone oppervlakken wordtgeïnfiltreerd of direct afgevoerd naar open water.Ook tercompensatie
van het afgekoppelde verharde oppervlak dient extraopen water of alternatieve berging te worden aangelegd.

Het hemelwater stroomt onder vrij verval af, direct of indirect(eventueel via een lokale zuivering) richting open water.
Hetafstromend hemelwater wordt vanaf de erfgrens, en waar mogelijk,bovengronds aangeboden.Vuil hemelwater is afstromend
hemelwater datniet onder schoon is vermeld. Verharde oppervlakken die vervuildzijn of waar de kans op vervuiling groot is
worden afgevoerd viaeen (in)filtratievoorziening, (in)filtratieberm en/ofslibafscheider. Een bodempassage wordt
gedimensioneerd volgens deLeidraad Riolering. De afvoer van minder schone verhardeoppervlakken via het rioolstelsel vindt
plaats op basis vanexpert-judgement.

___________________________________________________________________________________

Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van dedoor u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met



de door uingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid isingevuld.
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