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BIJLAGEN  
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Bijlage 1a. Watertoets-tabel 
 
Thema Waterdoelstelling Toetsing 

Veiligheid waterkering Waarborgen van het veiligheidsniveau 
tegen water en de daarvoor benodigde 
ruimte. 

Het ontwerp van het strandpaviljoen voldoet aan 
het Vergunningenbeleid Waterkeringen 2012. Een 
watervergunning wordt aangevraagd gelijk met de 
omgevingsvergunning voor het bouwen. 

Wateroverlast (vanuit 
oppervlaktewater) 

Voldoende hoogte om instroming van 
oppervlaktewater in maatgevende 
situatie(s) te voorkomen. Voldoende 
ruimte voor vasthouden/ 
bergen/afvoeren van water.  

Hemelwater wordt deels benut in een 
grijswatersysteem; de rest infiltreert direct in 
omliggende duin- en strandlandschap. Hoogte vloer 
zoals voorgeschreven op 6,00 meter + NAP. 

Waterschapsobjecten Geen belemmering voor (milieucontouren 
rondom) waterschapsobjecten 

Positie wordt door waterschap bepaald aan de 
hand van de theoretisch bepaalde duinvoet. 

Riolering/RWZI 
(inclusief water op 
straat/overlast) 

Optimale werking van de zuivering en van 
de (gemeentelijke) rioleringen. 
Afkoppelen van (schone) verharde 
oppervlakken 

Alle (schone) verharde oppervlakten worden 
afgekoppeld. 

Watervoorziening/-
aanvoer 

Het tegengaan van nadelige effecten van 
veranderingen in ruimtegebruik op de 
behoefte aan water. 

Hemelwater wordt opgevangen in een 
grijswatersysteem dat wordt benut voor 
schoonmaakdoeleinden. 

Volksgezondheid 
(watergerelateerd) 

Minimaliseren risico watergerelateerde 
ziekten en plagen. Voorkomen van 
verdrinkingsgevaar/-risico’s via onder 
andere de daarvoor benodigde ruimte. 

Niet van toepassing. 

Bodemdaling Voorkómen van maatregelen die (extra) 
maaivelddalingen met name in 
zettinggevoelige gebieden kunnen 
veroorzaken. 

Niet van toepassing. 

Grondwateroverlast Tegengaan/verhelpen van 
grondwateroverlast. 

Niet van toepassing. 

Oppervlaktewater-
kwaliteit 

Behoud/realisatie van goede 
waterkwaliteit voor mens en natuur 

Niet van toepassing. 

Grondwaterkwaliteit Behoud / realisatie van een goede 
grondwaterkwaliteit. 

Niet van toepassing. 

Verdroging Bescherming karakteristieke 
grondwaterafhankelijke ecologische 
waarden;  

Hydrologisch geen verandering. 

Natte Natuur Ontwikkeling/bescherming van een rijke 
gevarieerde en natuurlijk karakteristieke 
aquatische natuur. 

Niet van toepassing. 

Onderhouds(mogelijk-
heid) waterlopen 

Oppervlaktewater dient adequaat 
onderhouden te worden. 

Niet van toepassing. 

Waterschapswegen Rekening houden met eventueel 
aanwezige waterschapswegen 

De waterschapswegen blijven intact c.q. worden in 
het kader van de kustversterking aangelegd. 
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Bijlage 1b. Wateradvies 
 
 

 




