
Standaard waterparagraaf (verhard oppervlak 1500 – 30000 m2) 
 
 
Watertoets 
In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het verplicht ruimtelijke plannen te 
'toetsen op water', de zogenaamde Watertoets. De Watertoets is een waarborg voor water in 
ruimtelijke plannen en besluiten. 
 
Relevant beleid 
Het beleid van het Waterschap Groot Salland staat beschreven in het Waterbeheerplan 
2010-2015, de beleidsnota Leven met Water in Stedelijk Gebied, Strategische Nota 
Rioleringsbeleid 2007, Visie Beheer en Onderhoud 2050 en het Beleidskader Recreatief 
Medegebruik. Daarnaast is de Keur van het Waterschap Groot Salland een belangrijk 
regelstellend instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden. 
De genoemde beleidsdocumenten liggen ter inzage op het hoofdkantoor van het Waterschap 
Groot Salland. Ook zijn deze te raadplegen op de internetsite: www.wgs.nl. Op gemeentelijk 
niveau is het in overleg met het waterschap opgestelde gemeentelijk Waterplan en het 
(verbreed) gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van belang. 
 
Invloed op de waterhuishouding 
Het plangebied bevindt zich niet binnen een beekdal, primair watergebied of een stedelijke 
watercorridor. Binnen het plangebied is geen sprake van (grond)wateroverlast. 
 
Doordat binnen het plan de verharding toeneemt met meer dan 1500 m2 moet speciale 
aandacht besteed worden aan compenserende waterberging en aan het zoveel 
mogelijk vasthouden van hemelwater binnen het plangebied. Als bergingsopgave 
wordt 40mm berging als uitgangspunt gehanteerd voor plannen waarbij het verharde 
oppervlak toeneemt van 1500m2 tot 3ha. Ook van belang is of er sprake is 
van gesloten of open verharding (b.v. klinkerbestrating). Bij een beperkte hoeveelheid 
(gesloten) verhard oppervlak zou dit kunnen betekenen dat het hemelwater via een 
bodempassage wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater of dat het hemelwater via 
een zakslootje zoveel mogelijk in de bodem wordt geïnfiltreerd met 
een lozingsmogelijkheid op oppervlaktewater. Dit is mede afhankelijk van de 
plaatselijk situatie (veel of weinig oppervlaktewater in de omgeving). Zie ook de tekst 
verderop in de waterparagraaf (Voorkeursbeleid hemel- en afvalwater). 
 
Voor de aanleghoogte wordt een ontwateringsdiepte geadviseerd van minimaal 80 
centimeter. Dit is de afstand tussen de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) en het 
maaiveld. Bij het bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een geringere 
ontwateringsdiepte. Grondwateroverlast als gevolg van afwijkende aanleghoogten is voor 
verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers. Om een goed inzicht te krijgen in het 
grondwatersysteem wordt geadviseerd om in overleg met het waterschap zo spoedig 
mogelijk te starten met een grondwateronderzoek. Dit kan in eerste instantie op basis van 
bestaande peilbuizen binnen of in de omgeving van het plangebied. Indien noodzakelijk 
kunnen nieuwe peilbuizen worden geplaatst. 
 
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. Bij de aanleg van kelderconstructies dient 
aandacht te worden geschonken aan de toepassing van waterdichte 
materialen en constructies. 
 



Indien binnen het bestemmingsplan een beschermingszone van een primaire, regionale of 
overige waterkering ligt 
Binnen het plangebied ligt een beschermingszone van een  waterkering die op de 
Legger van het Waterschap Groot Salland is opgenomen. De functie / stabiliteit van 
deze waterkering moet te allen tijde worden gegarandeerd. Binnen de Keur van het 
Waterschap Groot Salland worden eisen gesteld met betrekking tot werkzaamheden 
binnen de beschermingszone van de waterkering. Voor werkzaamheden binnen de 
beschermingszone van de waterkering is een Watervergunning op grond van de Keur 
van het Waterschap Groot Salland noodzakelijk. Indien een Watervergunning 
noodzakelijk is, wordt deze (na eventueel nader overleg) aangevraagd bij het 
Waterschap Groot Salland. De beschermingszone van de waterkering is op de 
plankaart opgenomen als dubbelbestemming "Waterstaat - Waterkering". 
 
Indien binnen het bestemmingsplan een beschermingszone van een (hoofd)watergang ligt 
Binnen het plangebied ligt een beschermingszone van een hoofdwatergang of 
watergang van het Waterschap Groot Salland. De functie van deze watergang(en) moet 
te allen tijde worden gegarandeerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
beschermingszone van deze watergangen zoals in de Keur van het Waterschap Groot 
Salland beschreven. Met betrekking tot deze watergangen gelden de binnen de Keur 
van het Waterschap Groot Salland opgenomen gebods- en verbodsbepalingen. Voor 
werkzaamheden binnen de beschermingszone moet een Watervergunning worden 
aangevraagd bij het Waterschap Groot Salland. Ten behoeve van het beheer en 
onderhoud geldt langs de watergang (vanaf de insteek) een obstakelvrije zone van 5 
meter. 
 
Ligt het plangebied of een gedeelte daarvan in een grondwaterbeschermingsgebied of 
intrekgebied van een drinkwaterwinning? 
Het plangebied of een gedeelte daarvan ligt in een grondwaterbeschermingsgebied of 
intrekgebied van een drinkwaterwinning. In deze gebieden is het beleid gericht op het 
verminderen van de risico's op verontreiniging van het grondwater. 
Drinkwatervriendelijke functies worden gestimuleerd en voor de overige functies 
wordt een restrictief beleid gevoerd. Het provinciale grondwaterbeschermingsbeleid 
voor de drinkwaterwinning is verwoord in de Omgevingsvise Overijssel 2009. De 
regels omtrent grondwaterbescherming zijn verwerkt in de Omgevingsverordening 
Overijssel 2009. Voor meer informatie kan worden gekeken op de internetsite van de 
provincie Overijssel: http://www.overijssel.nl/thema's/water/watergebruik/item_125728/ 
 
Indien een lozing op oppervlaktewater plaats vindt onderstaande tekst toevoegen 
Er vindt een lozing van water op het oppervlaktewater plaats. Vindt de lozing plaats vanuit 
een inrichting dan gelden meestal de algemene regels van het Activiteitenbesluit en kan een 
melding verplicht zijn. Deze kan ingediend worden  via www.aim.vrom.nl. Het lozen van 
water vanuit niet-inrichtingen is in principe vergunningplichtig in het kader van de Waterwet. 
Voor kleinere, kortdurende lozingen kan in overleg worden afgezien van de vergunningplicht. 
Voor het lozen van water kan tevens een Waterwet-vergunning op basis van de Keur 
noodzakelijk zijn. 
 
Indien er agrarische activiteiten plaats vinden onderstaande tekst toevoegen 
Bijna alle agrarische bedrijven vallen onder het lozingenbesluit Open teelt en veehouderij. 
Voor akkerbouwbedrijven gelden aanvullende voorschriften voor de toepassing van 
bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Bij de inrichting van het plan moet rekening worden 
gehouden met de voorschriften uit het lozingenbesluit Open teelt en veehouderij. 
 



Indien er een tijdelijke of permanente onttrekking van grondwater plaats vindt onderstaande 
tekst toevoegen 
Gezien de verschillende belangen, die verschillende partijen hebben bij het grondwater, is 
het beheer van het grondwater wettelijk geregeld in de Grondwaterwet. In het kort komt het 
er op neer dat grote grondwateronttrekkingen vergunningplichtig zijn. Voor kleinere 
onttrekkingen geldt een meldingsplicht bij het waterschap. 
 
Indien het afvalwater via drukriolering wordt afgevoerd onderstaande tekst toevoegen 
Het rioleringssysteem grenzend aan het plangebied bestaat uit een drukrioleringssysteem 
met een beperkte capaciteit waarop alleen huishoudelijk afvalwater mag worden 
aangesloten. Op het drukrioleringssysteem mag geen drainage of regenwater worden 
aangesloten, omdat het rioleringssysteem daar niet op is berekend. 
 
Indien er wel een nieuw rioleringsstelsel wordt aangelegd onderstaande tekst toevoegen 
Het plan bevat een rioleringscomponent, want er wordt een nieuw rioleringsstelsel 
aangelegd. Door de uitvoering van het bestemmingsplan neemt de belasting van het 
bestaande rioleringsstelsel toe. Dit levert geen problemen op ten aanzien van de capaciteit 
van het rioleringsstelsel en de capaciteit van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. 
 
Indien er geen nieuw rioleringsstelsel wordt aangelegd maar wordt aangesloten op het 
bestaande vuilwaterstelsel onderstaande tekst toevoegen 
Het plan bevat een rioleringscomponent, want door het plan neemt het afvalwaterdebiet in 
het bestaande gemengde- of vuilwaterstelsel toe. Door de uitvoering van het 
bestemmingsplan neemt de belasting van het bestaande rioleringsstelsel toe. Dit levert geen 
problemen op ten aanzien van de capaciteit van het rioleringsstelsel en de capaciteit van de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie. 
 
Voorkeursbeleid hemel- en afvalwater 
Bij de afvoer van overtollig hemelwater is infiltratie in de bodem het uitgangspunt. 
Oppervlakkige afvoer naar de infiltratievoorziening en infiltratie via wadi's geniet daarbij de 
voorkeur. Als oppervlakkige infiltratie niet mogelijk is, is ondergrondse infiltratie door middel 
van bijvoorbeeld een infiltratieriool (IT-riool) of infiltratiekratten een optie. Als infiltratie niet 
mogelijk is, kan hemelwater via een bodempassage worden geloosd op oppervlaktewater. 
Schoon hemelwater (bijvoorbeeld vanaf dakoppervlakken) kan direct worden afgevoerd naar 
oppervlaktewater. Speciale aandacht wordt besteed aan duurzaam bouwen en een 
duurzaam gebruik van de openbare ruimte om een goede kwaliteit van het afgekoppelde 
hemelwater te garanderen.  
 
Watertoetsproces 
De initiatiefnemer heeft het Waterschap Groot Salland geinformeerd over het plan door 
gebruik te maken van http://www.dewatertoets.nl//. 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 en de 
afvalwaterketen. De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. 
Waterschap Groot Salland geeft een positief wateradvies. 
 
 
© 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 6 maanden, gerekend vanaf de genoemde datum 
in dit document. 




