
  blz. 1 

NOTITIE 

 
 

Van  :  Marijn Smit / Matthijs van der Meulen 

Project  :  Cartesiusdriehoek Utrecht 

Opdrachtgever :  Keystone Vastgoed Projecten BV 

     

Datum  :  26‐03‐2019 

Aan  :  Kristel Hoogenboezem 

CC  :  ‐ 

     

Betreft  :  Waterparagraaf bestemmingsplan Cartesiusdriehoek, fase 1 

 

 

Binnen de Cartesiusdriehoek  in Utrecht wordt een  transformatie beoogd van een gemengd bedrijventerrein 

naar  een  gemengd  stedelijk  gebied met 2.200  tot 2.600 woningen  en ondersteunende  voorzieningen. Deze 

notitie bevat de waterparagraaf voor het bestemmingsplan Cartesiusdriehoek, fase 1. 

 

Algemeen 

Door ruimtelijke ontwikkelingen kan het functioneren van het watersysteem onder druk komen te staan. Het 

doel  van  de  'Watertoets'  is  het  waarborgen  van  water  gerelateerd  beleid  en  water  gerelateerde 

beheeraspecten  door  ruimtelijke  ontwikkelingen  vroegtijdig  en  evenwichtig  te  toetsen  aan  de  relevante 

ruimtelijke plannen en besluiten van Rijk, provincies en gemeenten. 

 

Ruimtelijke plannen moeten wettelijk voorzien  zijn van een  'Waterparagraaf', een  ruimtelijke onderbouwing 

van  de  huidige  en  toekomstige  waterhuishoudkundige  situatie.  Met  de  watertoets  worden  de 

waterhuishoudkundige  gevolgen  van  plannen  vroegtijdig  inzichtelijk  gemaakt,  de  afwegingen  expliciet  en 

toetsbaar vastgelegd en in het wateradvies van de waterbeheerder opgenomen. 

 

Door afstemming met de waterbeheerder wordt voorkomen dat door een ruimtelijke ontwikkeling de kansen 

voor de waterhuishouding niet worden benut en de bedreigingen niet worden herkend. Door de bestaande 

(geo)hydrologische  situatie en  randvoorwaarden, de  geplande ontwikkeling en de  ruimtelijke  consequenties 

ten  aanzien  van  de  waterhuishouding  te  analyseren,  kan  het  streven  naar  een  duurzaam  en  robuust 

watersysteem tijdig in het ontwerpproces worden geïntegreerd. 

 

Beleidskader 

In het algemeen is het beleid van het Rijk, de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en het waterschap HDSR 

en  het  waterschap  AGV(Waternet)  gericht  op  een  duurzaam  en  robuust  waterbeheer.  Bij  ruimtelijke 

ontwikkelingen worden (indien doelmatig) de waterkwaliteitstrits 'gescheiden inzamelen‐gescheiden afvoeren‐

gescheiden  verwerken'  en  de  waterkwantiteitstrits  'water  vasthouden,  bergen‐  vertraagd  afvoeren' 

gehanteerd. Dit beleid is per overheidsniveau in de onderstaande beleidsdocumenten verankerd: 

 Rijksbeleid: Nationaal Waterplan, WB21, NBW, Waterwet, etc.; 

 Provinciaal  beleid:  Nota  Planbeoordeling,  Waterhuishoudingsplan,  Beleidsplan  Milieu  en  Water, 

Streekplan, etc.; 

 Gemeentelijk beleid: Plan Gemeentelijke Watertaken Utrecht 2016‐2019; 

 Waterschapsbeleid HDSR: Waterschapsbeleid: Waterwet, Waterbeheerplan “Waterkoers 2016‐2021”, 

Beleidsregels 2010 Keur 2009, Keur. 
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