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Geachte heer/mevrouw E. Venema,

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze toets volgt u de
normale procedure. Dit betekent dat er nader overleg plaats moet vinden met Waterschap Zuiderzeeland.
Hierbij ontvangt u alvast de uitgangspuntennotitie voor de normale procedure van de watertoets die
automatisch is gegenereerd op basis van de antwoorden op vragen en het ingetekende plangebied. Deze
uitgangspuntennotitie bevat de voor uw plan relevante waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieen en
randvoorwaarden van Waterschap Zuiderzeeland. 

Deze uitgangspuntennotitie kunt u gebruiken bij het ruimtelijk laten meewegen van het waterbelang en bij het
opstellen van de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing van uw bestemmingsplan. 

LET OP! Met de digitale watertoets heeft u Waterschap Zuiderzeeland op de hoogte gebracht van uw
bestemmingsplan, hiermee doet u nog geen aanvraag voor een wateradvies. U volgt vanaf nu de normale
procedure, dus vragen wij u als vervolgstap contact op te nemen voor vooroverleg via het e-mailadres
watertoets@zuiderzeeland.nl. Deze uitgangspuntennotitie dient als goede basis voor het overleg.

_______________________________________________________________________________________________ 

Inleiding

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 zijn de 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 watertoetsprocedure kan op drie manieren gevolgd worden: de procedure geen waterbelang, de korte
procedure en de normale procedure. Welke procedure gevolgd moet worden hangt af van de implicaties van
het ruimtelijk plan voor de waterhuishouding. De procedure geen waterbelang en de korte procedure zijn
bedoeld voor ruimtelijke plannen met beperkte gevolgen voor de waterhuishouding. Bij deze twee procedures
kan de watertoets volledig digitaal doorlopen worden. De normale procedure is gericht op ruimtelijke plannen
met relatief vergaande consequenties voor de waterhuishouding. In dit geval is actieve betrokkenheid van
Waterschap Zuiderzeeland gewenst.
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De relevante randvoorwaarden voor het plan zijn gerangschikt onder zeven streefbeelden ingedeeld op basis
van de drie waterthema's 'Veiligheid, Voldoende Water en Schoon Water'. Van streefbeeld naar
randvoorwaarde vindt u de strategie, die erop gericht is het streefbeeld te verwezenlijken. U krijgt op deze
manier een goed overzicht van de randvoorwaarden en kan eveneens herleiden waarop deze gebaseerd
zijn. Deze notitie dient als goed uitgangspunt voor gesprek/vooroverleg.

1.1. Thema veiligheid
Het plangebied ligt niet buitendijks of in een keurzone van de waterkering. Op basis van de ingevoerde
gegevens over het plangebied zijn er geen uitgangspunten voor het thema veiligheid van toepassing.

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

1.2. Thema Voldoende Water

1.2.1. Streefbeeld wateroverlast
Het waterschap wil een robuust watersysteem dat de effecten van toekomstige klimaatveranderingen en
bodemdaling kan opvangen. Zo'n systeem kan het water, conform de daarvoor vastgestelde normen en
zonder overlast te veroorzaken, verwerken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

1.2.2. Strategie wateroverlast
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. In het plan wordt gestreefd
naar het principe "vasthouden-bergen-afvoeren". Bij het oplossen van waterhuishoudkundige problemen
wordt afwenteling voorkomen.

1.2.3. Randvoorwaarde(n) wateroverlast
Oplossingen voor eventuele waterhuishoudkundige 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. 

De 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.

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. Hierbij geldt een
ondergrens van 2500 m2 bij een kleiner verhard oppervlak is geen compenserende waterberging nodig. Voor
grotere plannen in landelijk gebied maakt Waterschap Zuiderzeeland gebruik van een daarvoor opgesteld
excel-werkblad of een hydraulisch neerslag-afvoermodel.

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.

De in de bergingsberekeningen gevonden peilstijgingen worden getoetst aan de normering wateroverlast
Flevoland. De aanwezige ruimte voor berging mag niet afnemen. De waterberging wordt altijd berekend
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boven het streefpeil. De berging wordt niet later gerealiseerd dan de uitvoering van de rest van het plan.

1.2.4. Streefbeeld goed functionerend watersysteem
Het watersysteem zorgt in normale situaties voor een goede doorstroming en afwatering in het beheergebied
en maakt het realiseren van het (maatschappelijk) gewenste grond- en oppervlaktewaterwaterregime
(GGOR) mogelijk. Waterschap Zuiderzeeland streeft er naar dat de feitelijke situatie van het watersysteem
overeenkomt met de legger. Op die manier kan het waterschap weloverwogen anticiperen op en reageren in
extreme situaties.

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

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

1.2.6. Randvoorwaarde(n) goed functionerend watersysteem 
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.

De maximaal toelaatbare gemiddelde stroomsnelheid voor onbeschoeide watergangen 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.

Een watergang dient voorzien te zijn van een obstakelvrije werkstrook van minimaal 5 meter breed: 
- aan een 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. In alle gevallen wordt rekening gehouden met een benodigde doorrijhoogte van 4
meter ten behoeve van onderhoudsmateriaal.

1.2.7. Streefbeeld anticiperen op watertekort
Het waterschap wil een robuust watersysteem dat voorbereid is op de effecten van toekomstige
klimaatveranderingen. Tot nu toe ligt de nadruk bij klimaatveranderingen met name op meer extreme
neerslag en stijging van de zeespiegel. Ook extreem droge periodes zullen echter vaker voor komen. Het
robuuste watersysteem dat het waterschap nastreeft moet hier ook op anticiperen.

1.2.8. Strategie anticiperen op watertekort
In het ruimtelijk beleid wordt geanticipeerd op mogelijke watertekorten. Bij functie toewijzing zo mogelijk
rekening houden met (potentiële) 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.

1.2.9. Randvoorwaarde(n) anticiperen op watertekort
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
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vastgelegd in de provinciale verordening en het Draaiboek Waterverdeling Noord- Nederland. De
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 categorieen 1 en 2 is sprake van een prioriteitsvolgorde. Tussen de categorieen 3 en 4 vindt
onderlinge prioritering plaats op basis van minimalisatie van de economische en maatschappelijke schade.

1.3. Thema Schoon Water

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

1.3.2. Strategie goede structuurdiversiteit
Bij de inrichting van het watersysteem wordt gestreefd naar het realiseren van een ecologisch gezond
watersysteem. Bij de dimensionering van het watersysteem wordt rekening gehouden met de optredende
waterkwaliteit.

1.3.3. Randvoorwaarde(n) goede structuurdiversiteit
Oevers worden bij voorkeur duurzaam en indien passend bij de functie natuurvriendelijk ingericht.
Natuurvriendelijke oevers hebben een talud van 1:5 of flauwer; afhankelijk van de beschikbare ruimte en
functie kan een steiler talud worden toegepast. 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. Bij de inrichting van het watersysteem dient water met een hogere kwaliteit
te stromen naar water met een lagere kwaliteit. De 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.
Er is voldoende watercirculatie.

1.3.4. Streefbeeld goede oppervlaktewaterkwaliteit
Het grond- en oppervlaktewater biedt leef-, verblijf-, en voortplantingsmogelijkheden voor de (aquatische)
flora en fauna in het beheergebied. De chemische toestand van deze wateren vormt hier geen belemmering
voor.

1.3.5. Strategie goede oppervlaktewaterkwaliteit
In het ontwerp van het watersysteem wordt uitgegaan van het principe 'schoon houden, scheiden,
zuiveren'.Verontreinigingen worden voorkomen. 
Verontreinigingen worden aangepakt bij de bron.

1.3.6. Randvoorwaarde(n) goede oppervlaktewaterkwaliteit
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. Schoon regenwater mag zonder WVO-vergunning direct geloosd worden op oppervlaktewater.
Voor beschoeiing zijn alleen niet-oxydeerbare en niet-uitlogende materialen toegestaan. Lozingen op
oppervlaktewater als gevolg van uitlogende materialen verwerkt in bouwwerken (bijv. zinken of koperen
daken) zijn vergunningplichtig. Lozingen op kwetsbaar water van alle typen oppervlakken gemaakt van
uitlogende materialen worden verboden door het waterschap.

1.3.7. Streefbeeld goed omgaan met afvalwater
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Veel menselijke activiteiten hebben een negatief effect op de kwaliteit van het water doordat ze water
verontreinigen. Het waterschap zorgt met de behandeling van afvalwater dat zo veel mogelijk van deze
effecten teniet worden gedaan.

1.3.8. Strategie goed omgaan met afvalwater
Voor nieuw te ontwikkelen terreinen wordt uitgegaan van het afkoppelen van regenwater.

1.3.9. Randvoorwaarde(n) goed omgaan met afvalwater
Bij nieuwbouwgebieden is de aanleg van een "zuiverend" gescheiden rioolstelsel een voorwaarde.

___________________________________________________________________________________

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

© Digitale Watertoets – www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website
www.dewatertoets.nl. Het document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in dit
document is omschreven. De informatie in dit document is houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de
genoemde datum in dit document.
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