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Geachte heer/mevrouw ,

U heeft een digitale watertoets uitgevoerd op de website www.dewatertoets.nl. De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke 
ontwikkeling in het beheergebied van Waterschap Vechtstromen. In de bijlage vindt u de documentatie die bij de toets hoort. Wij 
verzoeken u de bijlagen goed door te nemen. Naast een samenvatting van de toets, treft u één van de volgende documenten aan 
afhankelijk van de procedure die u heeft doorlopen: 

l paragraaf geen waterschapsbelang 
l standaard waterparagraaf korte procedure 
l uitgangspuntennotitie normale procedure 

De volgende bestanden zijn aangemaakt bij deze toets:

Mocht u vragen hebben over deze toets dan kunt u contact opnemen met het waterschap.

met vriendelijke groet,

Waterschap Vechtstromen
postbus: 5006
postcode: 7600 GA
plaats: Almelo
telefoon: 088-2203333

Disclaimer
De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de geadresseerde. 
Indien u deze e-mail per ongeluk ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de opsteller daarvan, het bericht te 
vernietigen en de inhoud daarvan niet te gebruiken of aan derden te openbaren. 

Toetsresultaat download
Samenvatting download
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datum 7-6-2016 

dossiercode   20160607-63-13130 
 
 

Geachte heer/mevrouw Gerard Fikken, 
 

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets 
volgt u de korte procedure. Dit houdt in dat u direct door kunt gaan met de planvorming van uw plan 
onder de voorwaarde dat u de standaard waterparagraaf uit dit document toepast. 

 
 
STANDAARD WATERPARAGRAAF 

 
 

Belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de watertoets, die sinds 1 
november 2003 wettelijk is verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in ruimtelijke plannen een beschrijving 
op te nemen van de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte 
watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige 
wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de 
waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang 
met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater). 

 

Deze standaard waterparagraaf heeft betrekking op het plan Herziening bestemmingsplan 
Starterswoningen Piksenweg Marle. 

 

Waterbeleid 
 

De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de 
oppervlaktewaterkwaliteit in de landen in de Europese Unie. Aan alle oppervlaktewateren in een 
stroomgebied worden kwaliteitsdoelen gesteld die in 2015 moeten worden bereikt. Ruimtelijk relevant 
rijksbeleid is verwoord in de Nota Ruimte en het Nationaal Waterplan (inclusief de 
stroomgebiedbeheerplannen). 

 

Op provinciaal niveau zijn de Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening 
richtinggevend voor ruimtelijke plannen. 

 

Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het 
Waterbeheerplan 
2010-2015. De belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn de Kaderrichtlijn Water en 
retentiecompensatie. Daarnaast is de Keur van Waterschap Vechtstromen een belangrijk regelstellend 
instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden. 

 

Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Vechtstromen opgestelde 
gemeentelijk Waterplan en het gemeentelijk Rioleringsplan van belang bij het afwegen van 
waterbelangen in ruimtelijke plannen. 

 

Watersysteem 
In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen nagestreefd. Dit 
betekent concreet dat droge perioden worden doorstaan zonder droogteschade, vissterfte en stank, en 
dat in natte perioden geen overlast optreedt door hoge grondwaterstanden of inundaties vanuit 
oppervlaktewateren. Problemen worden niet afgewenteld op andere gebieden of latere generaties. Het 
principe "eerst vasthouden, dan bergen, dan pas afvoeren" is hierbij leidend. Rijk, provincies en 
gemeenten hebben in het Nationaal Bestuursakkoord Water doelen vastgelegd voor het op orde brengen 
van het watersysteem. 

 

Afvalwaterketen 
Het zoveel mogelijk scheiden van vuil en schoon water is belangrijk voor het bereiken van een goede 
waterkwaliteit. Door te voorkomen dat grote hoeveelheden relatief schoon hemelwater door rioolstelsels 
worden afgevoerd, neemt het aantal overstorten van verontreinigd rioolwater op oppervlaktewater af en 
neemt de doelmatigheid van de rioolwaterzuivering toe. Hierdoor verbetert zowel de kwaliteit van 
oppervlaktewateren waarop overstorten plaatsvinden als de kwaliteit van het effluent ontvangende 
oppervlaktewater. Indien het schone hemelwater door middel van infiltratie in het gebied wordt 
vastgehouden alvorens het wordt afgevoerd naar oppervlaktewater, draagt dit bovendien bij aan de 
duurzaamheid van het watersysteem. 
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Vandaar dat het principe "eerst schoonhouden, dan scheiden, dan pas zuiveren" een belangrijk 
uitgangspunt is bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld of 
wordt afgekoppeld van het bestaande rioolstelsel is oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem 
uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is, is lozing op het oppervlaktewater via een 
bodempassage gewenst. 

 
 

Wateraspecten plangebied 
 

Waterhuishouding 
Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Het plan heeft geen 
schadelijke gevolgen voor de waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het plangebied 
geen wateroverlast of grondwateroverlast 

geconstateerd. De toename van het verharde oppervlak is minder dan 1500m2. Het plangebied 
bevindt zich niet binnen een beschermingszone of herinrichtingszone langs een waterloop, primair 
watergebied, invloedszone zuiveringstechnisch werk of een retentiecompensatiegebied. 

 

Voorkeursbeleid hemelwaterafvoer 
In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via (de gekozen optie wordt 
hieronder bevestigd met ja): een gemengd stelsel 
een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geinfiltreerd. ja 
een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater. 
hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool van een verbeterd gescheiden stelsel. 

 

Aanleghoogte van de bebouwing 
Voor de aanleghoogte van de gebouwen (onderkant vloer begane grond) wordt een 
ontwateringsdiepte geadviseerd van minimaal 80 centimeter ten opzichte van de gemiddelde hoogste 
grondwaterstand(GHG). Bij een afwijkende maatvoering is de kans op structurele grondwateroverlast 
groot. Bij het bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een geringere ontwateringsdiepte. 
Kelders dienen waterdicht te zijn. Om wateroverlast en schade in woningen en bedrijven te voorkomen 
wordt geadviseerd om een drempelhoogte van 30 centimeter boven het straatpeil te hanteren. Ook 
voor lager, beneden het maaiveld, gelegen ruimtes (kelders, parkeergarages) moet aandacht worden 
besteed aan het voorkomen van wateroverlast. 

 

In het plan wordt er naar gestreefd het voorkeursbeleid van het waterschap op te volgen. 
 

 

Watertoetsproces 
 

De initiatiefnemer heeft het waterschap Vechtstromen geinformeerd over het plan door gebruik te 
maken van de digitale watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte 
procedure van de watertoets is toegepast. De bestemming en de grootte van het plan hebben een 
geringe invloed op de waterhuishouding. 

 

De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap Vechtstromen geeft 
een positief wateradvies. 

 

 

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. 

 

Copyright Digitale Watertoets - http://www.dewatertoets.nl// Dit document is gegenereerd via 
de website http://www.dewatertoets.nl//. Het document mag alleen worden gebruikt ten 
behoeve va 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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