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1. LEESWIJZER
Voor de snelle lezers is met name DEEL 1: HOOFDLIJNEN van belang.
Hierin worden in hoofdstuk 2 en 3 deelconclusies en -aanbevelingen
respectievelijk totaalconclusies op basis van het onderzoek getrokken.
In DEEL II: ACHTERGRONDEN wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de
aanleiding voor het onderzoek. In hoofdstuk 5 wordt de opzet van het
onderzoek beschreven. In hoofdstuk 6 zijn de resultaten van het onderzoek opgenomen. Per functie wordt bekeken wat het beleid is, wat de rol
van het bestemmingsplan zou kunnen zijn, hoe de uitkomsten van het
onderzoek voor deze functie zijn en welke conclusie hieruit getrokken
kunnen worden. De in dit hoofdstuk getrokken conclusies zijn dezelfde
als die in hoofdstuk 2 zijn opgenomen.
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2. DEELCONCLUSIES EN AANBEVELINGEN OP BASIS VAN
HET ONDERZOEK

2.1. Leeswijzer
In paragraaf 2.3 zijn de conclusies uit het onderzoek (zoals opgenomen
in hoofdstuk 6) kort samengevat (dus per functie, zoals die in het Waterhuishoudingsplan onderscheiden worden'). Paragraaf 2.4 bevat algemene conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek.

2.2. Betekenis van de resultaten
Enige relativeringen die ook in hoofdstuk 6 al zijn besproken:
- de plannen zijn bekeken vanuit een vergelijking met een ideale
uitwerking in een bestemmingsplan. Dat een plan weinig scoort,
betekent dus niet dat het plan niet voldoet aan de eisen die het
provinciaal beleid stelt;
er zijn in totaal meer dan 100 analyses uitgevoerd. Het aantal
gebiedstypes waarop is geëvalueerd is echter 11; dit betekent
dat per gebiedstype circa 10 plannen bekeken zijn. Dit is een
klein aantal, de resultaten zijn dus erg gevoelig voor uitschieters.
grof gezegd is in het onderzoek gekeken of met een aantal wateraspecten iets' gedaan is. Een plan dat dat doet hoeft niet per
se goed te zijn voor de waterhuishouding: het kan ook een plan
zijn dat alle aspecten keurig noemt, maar ze vervolgens afwijst.

2.3. Conclusies per functie
De verwerking van algemene wateraspecten in het bestemmingsplan

In een groot aantal plannen is helemaal niets over het aspect 'water'
opgenomen. Het gaat vooral om postzegelplannen (kleine uitbreidingen van of functieveranderingen in een bestaande situatie); die uit
waterhuishoudkundig oogpunt meestal ook niet erg belangrijk zijn.
(Te) mager is de aandacht voor 'water' in andere plannen (ontwikkelingsplannen, beheersplannen). Plannen met integrale waterparagrafen zijn op één hand te tellen. Bij plannen waar verspreid in de toelichting aandacht is voor het aspect water, is de opgenomen informatie vaak moeilijk te vinden. Water heeft geen vaste 'stek' in het plan en
is vaak een moeilijk terug te vinden zin in de tekst.
• Het Waterhuishoudingsplan wordt zelden genoemd, ook niet in plannen die voor het overige een keurige opsomming van relevant beleid
bevatten;
Aansluitend op de vorige conclusie: in een aantal gevallen wordt wel
de nodige aandacht aan de waterhuishouding besteed, maar is het
Waterhuishoudingsplan niet de bron. De terminologie, voorgestelde
bescherming e.d. zijn dan dus ook niet overgenomen.
Een volledige lijst is te vinden op blz. 25.
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Een aspect van het waterbeleid waar bestemmingsplannen goed op
scoren is het bestemmen van A-watergangen. Daarbij valt wel -weerop dat de benaming 'A-watergang' niet spontaan (maar via het artikel
10-overleg) in het plan terecht komt.
In heel weinig plannen is aandacht besteed aan lokale beïnvioedingsgebieden. In sommige gevallen zijn wel aanlegvergunningen opgenomen, maar deze zijn niet specifiek gekoppeld aan waterhuishoudingsaspecten. De bescherming die zo ontstaat is enigszins toevallig
en weinig gericht.

Status, regio, plantype
- Pas nâ het artikel 10-overleg komt in veel plannen (60%) iets over
water in het bestemmingsplan te staan. Voor die plannen betekent dit
dat water uiteindelijk wel in het plan terecht komt, maar in geen geval
richtinggevend is geweest voor het ontwerp. Tegelijk geeft deze score
aan dat het vooroverleg belangrijk is voor een goede doorwerking van
het waterbeleid;
- De persoonlijke indruk van de onderzoekers is wel dat de plannen in
de loop der jaren wel duidelijk beter worden. In de oudste plannen
wordt water soms helemaal genegeerd, terwijl in jongere plannen de
watersituatie vaak wel in beeld wordt gebracht.
- Tussen de regio's blijken alleen kleine verschillen te bestaan.
- In het onderzoek is tenslotte een onderscheid gemaakt in postzegelplannen, beheersplannen, ontwikkelingsplannen en gecombineerde
beheers- en ontwikkelingsplannen. Gecombineerde Ontwikkelings- en
beheersplannen scoren het beste. Het verschil tussen ontwikkelingsen beheersplannen is klein. Postzegelplannen scoren onveranderlijk
slecht.

Natte natuur in functie 1-gebieden
In iets minder dan de helft van de plannen komen we de natte natuur
die in het plangebied aanwezig is ook op de een of andere manier in
het bestemmingsplan tegen (kaart of voorschriften). De natte natuur in
Functie 1-gebieden krijgt aldus in de Functie 1-gebieden (met een grotere nadruk voor landbouw) evenveel aandacht als in de Fll-FIVgebieden (met een grotere nadruk op natuur).
In weinig Functie 1-plannen komt het tot een 'uitwerking' van de bescherming, door het opnemen van een gericht aanlegvergunningstelsel. Hoewel de waarde van de natte natuur gesignaleerd wordt, zijn er
'via de achterdeur' ontwikkelingen mogelijk die afbreuk kunnen doen
aan de waterwaarden: bijv. er is gebruik mogelijk, direct of via vrijstelling, dat op gespannen voet staat met de waarde van de natte natuur.
- Concluderend: de makers van bestemmingsplannen hebben aandacht
voor de natte natuur, de uitwerking kan sterker worden aangezet. Of,
populair gezegd: positief gezegd is er een begin van bescherming
voor de natte natuur in gebied waarin de landbouw domineert, maar
negatief gezegd kan die bescherming als een wassen neus uitpakken.
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Functie II- t/m 1V-gebieden (geen speciale actiegebieden)

In deze plannen is weinig werk gemaakt van het aspect water. In tegenstelling tot in de functie 1-gebieden komt natuur hier op de eerste
plaats en landbouw op de tweede. In de bestemmingsplannen komt
dit niet tot uitdrukking: de functie II t/m 1V-plannen scoren niet wezenlijk anders dan de functie 1-plannen. Als in het provinciaal beleid aanbevelingen of aandachtspunten ontbreken, gaan opstellers van bestemmingsplannen kennelijk niet op eigen initiatief aan de slag om
iets van het aspect water te maken.
Functie II- tim 1V-gebieden in speciale actiegebieden

Bij de analyse van deze plannen is vooral een vergelijking belangrijk
met de vorige groep plannen (Fl] t/m FIV-gebieden zonder meer). De
plannen liggen in een strategisch actiegebied waarvoor extra beleidsaandacht is voorgeschreven. Op basis daarvan was de verwachting
dat het wateraspect beter uitgewerkt zou zijn in de bestemmingsplannen.
Over all scoren de plannen in de actiegebieden niet beter dan de
plannen voor niet aangewezen gebieden.
Functie fl- t/m 1V-gebieden in speciale actiegebieden, waarin verdrogingsbesirijdingsprojecten in uitvoering zijn

- Ook voor deze groep plannen geldt dat vooral een vergelijking interessant is met de groep FIt t/m FIV-plannen. Uit de vergelijking blijkt
niet van duidelijke verschillen in de doorwerking van het beleid voor
Fl1 t/m FIV-gebieden (sommige aspecten scoren beter, andere slechter) Wel scoren de verdrogingsbestemmingsplannen beter op de algemene wateraspecten.
Functie V-gebieden

- De resultaten van de analyse van deze plannen zijn dubbel. Duidelijk
is dat in veel van de plannen een planologische bescherming voor het
water van het hoogste ecologisch niveau is opgenomen. Aan de andere kant: het is niet in âlle plannen gebeurd (In de helft van de plannen is een bestemming of aanduiding opgenomen, in de andere helft
niet). De bescherming is ook niet in alle plannen even uitgebreid uitgewerkt (in een aanlegvergunningstelsel of in beperkende voorwaarden in flexibiliteitsbepalingen). En dat terwijl de ambitie in het provinciaal beleid toch duidelijk en tamelijk hard geformuleerd is.
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Ecologische verbindingszones
Geconcludeerd kan worden dat ecologische verbindingszones over
het algemeen slecht worden vertaald in de geanalyseerde bestemmingsplannen. In slechts één plan (van de elf) wordt ontwikkeling van
een ecologische verbindingszone mogelijk gemaakt via een wijzigingsbevoegdheid, in twee plannen is een directe bestemming (natuur
/ ecologische verbindingszone) opgenomen. In de overige plannen
zijn de ecologische verbindingszones dus afwezig.
Opmerkelijk is dat 5 plannen inmiddels zijn goedgekeurd door de provincie. Blijkbaar zijn de ecologische zones daarin niet gemist. Hierbij
dient te worden opgemerkt dat wat betreft drie plannen goedkeuring
heeft plaatsgevonden in 1998. Dit betekent dat het plan al dateert van
ver daarvoor en waarschijnlijk al van voor 1996.
In een aantal plannen blijkt nauwelijks sprake van "overlap" en liggen
de ecologische zones bijvoorbeeld net buiten het plangebied. Er had
op z'n minst melding kunnen worden gemaakt van de aanwezigheid
van een verbindingszone in de omgeving.
Aangezien het merendeel ontwikkelingsplannen betreft, is in een
aantal plannen dus kansen blijven liggen.
Opvallend is dat in vrijwel alle plannen ingrepen -mogelijk zijn die de
ontwikkeling van de ecologische zones kunnen beïnvloeden. Dit is
onder meer te verklaren door het feit dat het in de geanalyseerde
plannen gaat om ontwikkelingen die rechtstreeks voortvloeien uit het
doel van het (postzegel)plan.
Aangezien er in deze plannen weinig aandacht is gebleken voor ecologische verbindingszones en voor wateraspecten in het algemeen,
heeft ook geen evenwichtige afweging plaatsgevonden tussen belangen.
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Verspreide waardevolle wateren
Slechts in enkele plannen wordt specifiek aandacht besteed aan ver spreide waardevolle wateren. De waardevolle verspreide wateren zijn
vaak opgenomen binnen een algemene bestemming waterstaatkundige doeleinden of bestemd als (hoofd)watergang. Dit betekent dat ze
op één hoop worden geveegd met overige op de kaart aangeduide
(A)-watergangen.
Dit geldt ook voor de opgenomen aanlegvergunningen. Deze richten
zich niet specifiek op bescherming van de natuurlijke morfologie van
de bodem, maar hebben een indirecte werking ten behoeve van bescherming van natuur en landschapswaarden. In één plan is bij de
criteria opgenomen dat bij het kappen van houtopstanden de oevers
van de spreng niet mogen worden aangetast.
De algemene conclusie voor de verspreide waardevolle wateren is dat
plannenmakers geen duidelijk beeld hebben hoe zij met de verspreide
waardevolle wateren om moeten gaan in het bestemmingsplan.

Weidevogelgebieden
- in geen enkel plan is een specifiek op de waarden van weidevogelgebieden afgestemde bestemming of aanduiding is opgenomen. Ook de
randvoorwaarden rust, openheid en behoud grondwaterstand worden
slechts een enkele maal genoemd, ondanks de duidelijke beleidslijn in
de provinciale handreiking. Dit kan onder meer worden verklaard door
het feit dat in een aantal plannen de weidevogelgebieden in de uiterwaarden liggen of samenvallen met andere waterfuncties. Voor deze
gebieden is veelal een (algemene) beschermende bestemming opgenomen met daaraan gekoppeld een stelsel van aanlegvergunningen
en gebruiksverboden.
- Ook hier zijn opgenomen aanlegvergunningen niet altijd toegespitst
op weidevogels.
- Circa de helft van de plannen laat ontwikkelingen toe die van invloed
kunnen zijn op de openheid, rust en grondwaterstand.

Nieuw stedelijk gebied
- In ontwikkelingsplannen met betrekking tot nieuw stedelijk gebied
wordt over het algemeen weinig aandacht besteed aan wateraspecten.
Uit de interviews komt naar voren dat gemeenten bij uitbreidingsplannen (indien dat aan de orde is) aangeven wl dégelijk rekening te
houden met wateraspecten. Dit blijft vaak bij een paragraaf in de toelichting en wordt niet vastgelegd in de voorschriften of op de plankaart. Zodat bij de uitvoering niet altijd aan de vooraf gestelde ambities wordt voldaan. Als redenen worden o.a. genoemd dat er bijvoorbeeld geen draagvlak bestaat bij de afdeling openbare werken of dat
er niet voldoende financiële middelen voor handen zijn.
Algemene conclusie voor het nieuw stedelijk gebied is toch niet negatief: eerder is de conclusie dat het bestemmingsplan niet het eerst
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aangewezen instrument is voor doorwerking/uitvoering van het waterbeleid.

---'

Water voor de openbare drinkwatervoorziening
- In meer dan de helft van de plannen is het grondwaterbeschermingsgebied aangegeven. Gelet op de beperkte betekenis die een grondwaterbeschermingstunctie in een aantal gevallen heeft voor bestemmingsplannen is dit op zichzelf een goede score. Drie van de vier
plannen zonder vermelding zijn echter ontwikkelingsplannen. Hierin
was aandacht voor het grondwaterbeschermingsgebied wel op zijn
plaats geweest.

Regionale beïnvioedingsgebieden
- De regionale beïnvloedingsgebieden komen totaal niet uit de verf; in
de meeste plannen (80%) wordt de ligging in zon gebied helemaal
niet gesignaleerd.

2.4. Algemene conclusies
het Waterhuishoudingsplan werkt onvoldoende direct door in de bestemmingsplannen. Als bron van beleid wordt het Waterhuishoudingsplan zelden genoemd. Het Waterhuishoudingsplan ligt kennelijk
niet op het bureau van de bestemmingsplanmaker. Hij (of zij) neemt
het beleid wel over, maar dan vaak indirect: waterwaarden worden
beschermd omdat dat voortvloeit uit de analyse van de bestaande situatie door de opsteller van het bestemmingsplan of doordat er in het
vooroverleg een reactie op is gekomen.
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- het vorige betekent ook dat de Handreiking kennelijk onvoldoende
functioneert als wegwijzer naar het Waterhuishoudingsplan. Een opvallende constatering is in dit verband dat de term 'functiegebied' die
in het Waterhuishoudingsplan een centrale rol speelt, in de Handreiking helemaal niet voorkomt;
- de bescherming van het wateraspect via aanlegvergunningstelsels
kan beter. De aanleiding om met aanlegvergunningen te werken is
vaak een ander aspect dan water (landschap, vegetatie). De bescherming is daardoor weinig toegespitst op water.
- het toetsingskader van de aanlegvergunning wordt zelden duidelijk
omschreven in de voorschriften. Activiteiten worden wél concreet omschreven, maar voor het toetsingskader wordt vaak een omschrijving
gehanteerd als onevenredige aantasting van belangen of iets vergelijkbaars. Dit leidt onherroepelijk tot problemen bij het daadwerkelijk
verlenen of weigeren van aanlegvergunningen.
- wanneer eigen initiatief aan de plannenmakers wordt gelaten, wordt
dit niet opgepakt. Een illustratie zijn de lokale beïnvloedingsgebieden
versus Functie V-gebieden (water van het hoogste ecologisch niveau). De Functie V-gebieden staan met naam en toenaam op de
kaart (en kunnen met andere woorden zo worden overgenomen), terwijl gemeentes zelf moeten onderzoeken of er in hun plangebied
sprake is van een lokaal beïnvloedingsgebied en hoe dit beschermd
kan worden. Gevolg: functie V-gebieden worden vaker opgenomen in
plannen dan de lokale beïnvloedingsgebieden;
- het waterbeleid wordt vaak pas nâ het vooroverleg in het bestemmingsplan verwerkt. Hieruit kunnen 2 conclusies getrokken worden.
Ten eerste: plannenmakers besteden in eerdere instantie geen aandacht aan het waterbeleid; en ten tweede: het voeren van vooroverleg
is uitermate belangrijke voor een goede doorwerking van het waterbeleid;
- als wateraspecten pas na het vooroverleg in het plan worden opgenomen, betekent dat ook dat meestal geen wezenlijke invloed meer is.
Afhankelijk van het aspect is dit soms jammer te noemen, soms maakt
het niet uit. Voorbeelden ter verduidelijking:
• als het bijvoorbeeld gaat om een op de waterhuishouding afgestemd ontwerp voor een nieuwe woonwijk, is in het vooroverlegstadium in het algemeen te laat om het hele ontwerp nog aan te
passen (wat echter wel wenselijk zou zijn). Het plan zal alleen op
onderdelen worden aangepast;
• als het bijvoorbeeld gaat om het weergeven van het toepasselijke
provinciale beleid in de toelichting, is er geen probleem: dit kan
zonder enig probleem in het ontwerp-plan worden aangepast.
opvallend is dat ook in vastgestelde plannen (waarover al in het kader
van artikel 10-overleg advies is uitgebracht) bepaalde elementen uit
het provinciaal beleid ontbreken. Te denken valt aan de verwerking
van regionale beïnvloedingsgebieden. Dit kan erop wijzen dat dit beleid toch niet belangrijk genoeg gevonden wordt (goedgekeurd is ten-
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slotte goedgekeurd), of dat er in het vooroverleg niet (goed) gesignaleerd wordt.
- de plannen waarin keurig aandacht wordt besteed aan het aspect
water zijn niet per se de plannen waarin de waterhuishouding het
beste wordt gewaarborgd. De Betuwelijn-plannen zijn daarvan een
voorbeeld: een uitgebreide toelichting e.d., maar per saldo een aantasting van het waterbelang.
de aandacht voor wateraspecten in de voorschriften richt zich op de
doeleindenomschrijving. Plannenmakers (én plantoetsers in het vooroverleg) lijken de overige voorschriften van de bestemming te vergeten: beperkingen aan andere doeleinden, aan legvergunn ingstelsels,
flexibiliteitsbepalingen die een nieuw gebruik mogelijk maken. De regeling in deze overige voorschriften doet vaak afbreuk aan de bescherming die de bestemming(snaam) en de doeleindenomschrijving
bieden;
er wordt in postzegelplannen geen enkele aandacht besteed aan het
waterbeleid. Vaak gaat het daarbij om kleine ontwikkelingen die geen
schade kunnen veroorzaken of die als een natuurlijke ontwikkeling in
een bestaande situatie gezien moeten worden die niet geweigerd kan
worden. Mogelijkerwijs kan met deze gevallen al rekening gehouden
worden in het beleid (uitzonderen?).
een deel van het waterbeleid laat zich het beste in een beschrijving in
hoofdlijnen vertalen. Van dit instrument wordt echter maar heel weinig
gebruik gemaakt. Dit betekent ook dat een deel van het beleid niet in
het bestemmingsplan terecht komt.
2.5. Aanbevelingen
In de laatste jaren is veel meer aandacht gekomen voor de plaats van
water in bestemmingsplannen. Het belang ervan is voldoende onder de
aandacht gebracht en er ook voldoende informatie beschikbaar over het
wateraspect vertaald kan worden in het bestemmingsplan. Uit het onderzoek blijkt dat alleen het daadwerkelijk verwerken van water in bestemmingsplannen maar langzaam op gang komt. Veel aanbevelingen in onderstaande zijn daar dan ook op gericht.
- het Waterhuishoudingsplan bevat een integraal, onderling samenhangend beleid. Voor wie dagelijks werkt met water werkt, is het een helder en begrijpelijk stuk. Plannenmakers zijn echter incidentele gebruikers, die het plan alleen af en toe raadplegen en dan nog alleen voor
die onderdelen die voor hun* plangebied betekenis hebben én een
ruimtelijk aspect hebben. Voor deze incidentele gebruiker, zoals de
opsteller van een bestemmingsplan, is het Waterhuishoudingsplan
een groot, dik boekwerk waarin hij of zij de weg gemakkelijk kwijt
raakt. Voor de planopsteller is niet altijd direct duidelijk wat wel en wat

2

'Vaak en dus niet altijd: sommige postzegelplannen worden vastgesteld als uitvloeisel van
politieke druk. In die gevallen kunnen waterbelangen ter dege van belang zijn, maar deze
hebben in de besluitvorming minder zwaar gewogen.
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niet in het bestemmingsplan verwerkt moet worden. Op de volgende
manieren zou deze gebruiker geholpen kunnen worden:
• In het Waterhuishoudingsplan wordt een groot aantal verschillende begrippen gebruikt voor gebieden/gebiedstypen die allemaal met het begrip water samenhangen. Deze begrippen
kunnen alleen begrepen worden in hun onderlinge samenhang. Sommige begrippen lijken op elkaar en soms wordt ook
een verkorte naam of een synoniem gebruikt. Het is daarom
belangrijk om begrippen telkens op dezelfde manier te benoemen;
• het ruimtelijk relevante waterbeleid zou op een rijtje gezet
moeten worden, zodat in een oogopslag duidelijk is welk beleid
op een bestemmingsplan van toepassing is, wat dat beleid inhoudt en welke consequenties dit heeft voor het bestemmingsplan. Dit kan op verschillende manieren gebeuren: er
kan een aparte ruimtelijke samenvatting/vertaling worden gemaakt van het Waterhuishoudingsplan; ook kan de Handreiking op dit punt uitgebreid worden door hierin een korte wegwijzer voor het Waterhuishoudingsplan op te nemen en in de
weergave van het beleid te werken met hele directe verwijzingen naar bepaalde pagina's en de kaart van het Waterhuishoudingsplan.
• alle onderdelen van het waterbeleid die extra aandacht verdienen dienen een plaats te krijgen in de Handreiking, ook al zijn
ze niet vertaalbaar in concrete aandachtspunten of aanbevelingen. Dit voorkomt dat deze beleidsonderdelen door plannenmakers niet worden opgemerkt of als onbelangrijk worden
beschouwd;
in de toelichting van een bestemmingsplan wordt kort het relevante
beleid besproken, maar het Waterhuishoudingsplan blijft daarin
meestal ongenoemd. Het is goed om in de vooroverlegreactie erop
aan te dringen dit wel te doen en de plannenmakers aan te laten geven hoe zij het beleid verwerkt hebben;
het is van belang een samenvatting/vertaling van het beleid zo concreet mogelijk te maken (vgl. het voorbeeld hierboven van de lokale
beïnvloedingsgebieden en de Functie V-gebieden). Het beleid kan
concreter gemaakt worden door het meer toe te spitsen op de ruimtelijke ordening en door het beleid te verwerken in een checklist voor
plannenmakers. Een mogelijkheid is ook om meer met voorbeelden te
werken van een mogelijke beleidsvertaling: voor elke functie kan een
ideale voorbeelduitwerking in een fictief bestemmingsplan gemaakt
worden.
In ieder geval het aanlegvergunningstelsel en de beschrijving in
hoofdlijnen verdienen een voorbeelduitwerking. Als alternatief voor
een aanlegvergunningplicht (en de moeilijke omschrijving van een
toetsingskader) kan meer aandacht besteed te worden aan gebruiksverboden.
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aandacht verdient niet alleen de directe regeling (bestemming/aanduiding op de plankaart en de doeleindenomschrijving in de voorschriften), maar ook de flexibiliteitsbepalingen in de voorschriften die
geen afbreuk aan de waterhuishouding mogen doen;
op enkele uitzonderingen na zijn alle bestemmingsplannen gemaakt
door stedenbouwkundige bureaus. Het is daarom zaak om het Waterhuishoudingsplan juist ook bij hen meer onder de aandacht te brengen.
Het is van belang dat de indicatieve aanduiding van ecologische verbindingszones, zoals aangegeven in het streekplan, in onderling
overleg met het waterschap nader wordt bepaald. Het aanduiden van
ecologische verbindingszones op kaart zou als hardere voorwaarde
gesteld kunnen worden. Uiteraard is realisering afhankelijk van mogelijkheden voor grondaankoop. Hiertoe dient een ruime marge in het
bestemmingsplan te worden ingebouwd, zodat voldoende flexibiliteit
blijft bestaan voor ontwikkeling van ofwel een aaneengesloten lijnvormige zone of een zone met stapstenen, bestaande uit grotere natuurelementen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met draagvlak
bij de agrarische bevolking.
het verdient zeker aanbeveling beleid dat hard is ook hard (en concreet) te formuleren. Dit maakt de kans kleiner dat onder politieke
druk een andere beslissing wordt genomen. Ook ontstaat er zo minder ruimte voor misinterpretatie.
in het vooroverleg worden niet altijd de tekortkomingen gesignaleerd.
Afhankelijk van de oorzaak hiervan betekent dit dat de wijze waarop
binnen de provinciale organisatie het vooroverleg wordt vormgegeven,
wellicht nader bekeken moet worden. Dit valt echter buiten het kader
van dit onderzoek.
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3. TOTAALCONCLUSIE VAN HET ONDERZOEK
Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat het aspect water in de afgelopen jaren een steeds belangrijkere plaats is gaan innemen in het planproces. De directe vertaling van het Waterhuishoudingsplan (voorgestelde maatregelen, terminologie, e.d.) wordt eveneens steeds beter, maar
blijft achter bij de verwachting. Op dat punt kan en 'moet' in de toekomst
winst behaald worden.
Belangrijkste aanbeveling op basis van het onderzoek is daarom om de
'vertaling' van het beleid voor bestemmingsplanmakers bij gemeentes en
adviesbureaus te verbeteren en uit te breiden.
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DEEL II: ACHTERGRONDEN

POUDEROYENCOMPAGNONS
Wateçbeed in Geijderand 048-005 okt 2000

21

POUDEROVENCOMPAGNONS
Waterbeleid in Geldortand 048-005 okt 2000

5)7
LÇ '

22

4. AANLEIDING
Op 25 september 1996 is door Provinciale Staten van Gelderland het
Waterhuishoudingsplan Gelderland voor de jaren 1996-2000' vastgesteld. Dit plan geeft richtingen aan voor de bescherming, instandhouding
en verbetering van de waterhuishouding voor alle maatschappelijke functies. Daarvoor zijn in het plan doelstellingen voor de langere termijn
(2015) opgenomen en is aangegeven wat er in de planperiode (19962000) moet gebeuren om deze doelen een stap dichterbij te brengen.
In het Waterhuishoudingsplan is voorzien in een evaluatie van de uitvoering. Voorliggend rapport bevat een deel van deze evaluatie en wel de
uitvoering van het Waterhuishoudingsplan, voor zover deze doorwerkt in
gemeentelijke bestemmingsplannen.
Van belang is te benadrukken dat het Waterhuishoudingsplan geen op
zichzelf staand plan is. Het Waterhuishoudingsplan is tegelijkertijd met en
in samenhang met het Streekplan en het Milieuplan opgesteld. Deze drie
provinciale omgevingsplannen zijn volledig op elkaar afgestemd. 3 Het
Streekplan vormt daarbij het ruimtelijke integratiekader. Dit betekent dat
sommige aspecten van het waterbeleid, die een ruimtelijke aspect hebben, ook in het Streekplan geregeld zijn. In zoverre is voor dit onderzoek
het Streekplan (en de hierop gebaseerde Handreiking bestemmingsplannen) van belang.

Zo komen de functiegebieden II t/m V uit het Waterhuishoudingsplan (hierover meer in de
beleidsonderdelen in hoofdstuk 6) die allereerst zijn gericht op natuur, overeen met de
gebieden categorie A en B uit het Streekplan.
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5. OPZET VAN HET ONDERZOEK

5.1. Evaluatie, het Waterhuishoudingsplan Gelderland en het
bestemmingsplan
De evaluatie van het Waterhuishoudingsplan is een bestuurlijk proces
waarin de provincie (in overleg met betrokken instanties), rekening houdend met de resultaten van de uitvoering, bepaalt of en in hoeverre het
vigerende waterbeleid nog voldoet dan wel moet worden aangepast. In
het Waterhuishoudingsplan en de evaluatie worden daarvoor de accenten gelegd op:
het optimaliseren van de waterhuishouding voor alle belangen in
het gebied;
het gebiedsgericht beschermen van de natte natuur en de bestrijding van de verdroging;
de sturing van de voorziening van drinkwater en hoogwaardig industriewater uit het grondwater;
de verbetering van het waterbeheer gericht op de duurzame ontwikkeling van het stedelijk gebied.
Deze
-

accenten betreffen de volgende uitvoeringsthema's:
Verdrogingsbestrijding/natuurherstel;
Ecologische verbindingszones;
Waterbeheer stedelijk gebied:
Drink- en industriewatervoorziening;
Optimalisering landbouw en recreatie.

5.2. Verwerking van de evaluatiedoelstellingen in het onderzoek
Ten behoeve van de evaluatie in dit rapport hebben de provinciale diensten deze taakstellingen nader uitgewerkt en aangevuld. Deze uitwerking/aanvulling is voor dit onderzoek gebruikt voor het opstellen van een
checklist voor het analyseren van de plannen (zie bijlage 1).
Voor het onderzoek zijn op basis van het beleid (met name het Waterhuishoudingsplan) in het onderzoek 11 verschillende gebieden onderscheiden. In elk gebied zijn verschillende waterkwaliteiten aanwezig en
met elk type gebied moet in het bestemmingsplan verschillend worden
omgegaan. Elk gebied heeft een eigen functie en vandaar dat de gebieden ook als functiegebied aangeduid kunnen worden. De functiegebieden kunnen in 2 groepen worden samengenomen:
een van de zes hoofdfunctiegebieden die het Waterhuishoudingsplan
onderscheidt. Heel het oppervlak van de provincie is aangewezen als
een van deze zes functiegebieden;
andere functies die verspreid in een van de hoofdfunctiegebieden
voorkomen.
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In dit onderzoek zijn de volgende functies onderscheiden:
De hoofdfunctiegebieden:
- natte natuur in Functie 1-gebieden
- Fit / FIV niet zijnde speciale actiegebieden of verdrogingsgebieden
- Fit / F1V in speciale actiegebieden niet zijnde verdrogingsgebieden
- Fl1 / FIV in speciale actiegebieden en zijnde verdrogingsgebieden
- FV gebieden
Overige aanwezige functies:
- Ecologische verbindingszones
• Verspreide waardevolle wateren
- Weidevogelgebieden
- Water voor nieuw stedelijk gebied
- Water voor de openbare drinkwatervoorziening
- Regionale beïnvioedingsgebieden
De ligging van de diverse soorten gebieden is aangegeven op de functiekaart bij het Waterhuishoudingsplan.
Niet in elk hoofdfunctiegebied komt elke soort overige functie voor. In
onderstaande tabel 4 is de spreiding weergegeven:
Hoofdfunctiegebied
Landbouw

Daarin voorkomende overige functies
-

-

-

-

-

11

Landbouw en niet kwel
afhankelijke landnatuur

-

Landbouw en kwelafhan-

-

-

-

III

kelijke landnatuur

-

-

IV

Landbouw en kwelafhankelijke land- en waterna-

-

-

Regionale beïnvioedingsgebieden (kwantiteit of kwaliteit)
verspreide waardevolle wateren
Ecologische verbindingszones
Weidevogels
Grondwaterbeschermingsgebiederi
Verspreide waardevolle wateren en natuur
Weidevogels
Grondwaterbescherrningsgebieden
Verspreide waardevolle wateren
Weidevogels
Grondwaterbeschermingsgebieden
Weidevogels
Grondwaterbeschermingsgobieden

tuur
Land- en waternatuur van

-

het hoogste ecologisch
niveau
VI

Stedelijk gebied

verspreide waardevolle wateren (in F Vgebieden)

-

Ecologische verbindingszones
Verspreide waardevolle wateren 5

-

Grondwaterteschermingsgebieden

-

Overgenomen uit het Waterhuishoudingsplan
Deze functie komt in de oorspronkelijke tabel in het Waterhuishoudingsplan niet voor.
Waarschijnlijk berust dit op een vergissing.
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5.3. Relevant beleid
In verband met het uitgevoerde onderzoek zijn, gezien de onderlinge
samenhang tussen de drie omgevingsplannen in Gelderland 6 , verschillende beleidsstukken van belang:
1
allereerst natuurlijk het Waterhuishoudingsplan;
2
voor sommige ruimtelijke aspecten is dit beleid aangevuld of
uitgewerkt in het Streekplan;
het Streekplan is voor opstellers van bestemmingsplannen nader
3
praktisch uitgewerkt inde Handreiking bestemmingsplan. Van
streekplan naar bestemmingsplan. In deze handreiking wordt op
tal van punten ook naar het Waterhuishoudingsplan verwezen.
In het volgende hoofdstuk wordt voor elk gebiedstype een korte samenvatting gegeven van het beleid, zoals dat is verwoord in het Waterhuishoudingsplan, het Streekplan en de Handreiking. Bij het beleid dat is
overgenomen uit de Handreiking is tevens vermeld of het een beleidsuitgangspunt een aandachtspunt of een aanbeveling betreft. Voordat het
beleid gebiedsgericht wordt beschreven, wordt kort het beleid beschreven dat voor bestemmingsplannen in élk gebiedstype van belang is.

/

Ir,

-

5.4. De selectie van bestemmingsplannen
Algemeen, aanleiding en selectie
Voor het onderzoek zijn 108 (deel)analyses van 80 bestemmingsplannen
gemaakt. Het totale aantal beschikbare bestemmingsplannen dat sinds
de inwerkingtreding van het Waterhuishoudingsplan aan de provincie is
voorgelegd was echter vele malen groter dan tachtig. Dit maakte het
noodzakelijk een selectie te maken om tot het beoogde aantal analyses
van 100 te komen. Hiervoor zijn de volgende stappen gezet:
8
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2

3

4

5

het Waterhuishoudingsplan is in 1996 vastgesteld. De eerste bestemmingsplannen die na de vaststellingsdatum ter advisering of
ter goedkeuring bij de provincie binnen kwamen zijn alle opgesteld
voordat dit nieuwe beleid bekend werd. Doorwerking van het beleid
kan hierin dan ook niet verwacht worden. Om die reden zijn plannen die voor 1 januari 1998 aan het provinciaal bestuur zijn voor gelegd buiten beschouwing gelaten.
het onderzoek richt zich met name op een aantal in par. 5.2 gebieden met een bepaalde kwaliteit en waarvoor een specifiek beleid
geldt. Met behulp van gegevensmateriaal dat bij de provincie aanwezig was, is per gebiedstype uit de totale lijst plannen een selectie gemaakt van plannen die in een dergelijk gebied voorkomen.
er is een onderverdeling gemaakt in enerzijds plannen die in het
kader van het artikel 10-overleg aan de provincie zijn aangeboden
en anderzijds plannen die al zijn vastgesteld (en in sommige gevallen ook al zijn goedgekeurd). Uiteindelijk zijn 24 voorontwerpplannen geselecteerd en 56 plannen die al waren vastgesteld. Het
verschil in beide valt te verklaren uit de beschikbaarheid van de
plandossiers in de provinciale archieven: de voorontwerp-plannen
waren vaak niet beschikbaar.
Vervolgens is gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging
van verschillende regio's. Daarbij is gebruik gemaakt van een onderverdeling in 3 regio's:
Veluwe
1
2
Achterhoek
Rivierengebied
3
Deze onderverdeling is ook in het Streekplan gehanteerd (zie de
kaart achterin het Streekplan). Op basis van deze onderverdeling
vallen enkele gemeentes in meer dan één regio.
De veronderstelling bij de start van het onderzoek was dat er in de
doorwerking van het waterbeleid een onderscheid gemaakt kan
worden in verschillende typen plannen, namelijk:
- postzegelplannen (plannen voor een klein gebied, niet meer
dan een of enkele percelen); 7
- beheersplannen (conserverende plannen, die een bestaande
situatie vastleggen),
- ontwikkelingsplannen (plannen die in procedure worden gebracht om bepaalde nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken);
- plannen die aangemerkt kunnen wordeh als zowel ontwikkelings- als beheersgericht.
Daarom is er bij de selectie van bestemmingsplannen gestreefd
naar een spreiding over deze vier typen plannen. Dit selectiecriterium kon echter alleen globaal worden toegepast: bij de selectie
was hierover geen informatie beschikbaar. Deze selectie kon

Een voorbeeld ter illustratie: het plan Partiële herziening omgeving Sportpark Allemariskamp van de gemeente Ede maakt de uitbreiding van een sportveld mogelijk. Het sportveld
in kwestie is al gerealiseerd met vrijstelling op basis van artikel 19 WRO.
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daarom alleen handmatig op basis van de naam van het bestemmingsplan worden uitgevoerd.
Voor een aantal gebiedstypen was het maken van bovenstaande
selecties voldoende om tot het gewenste aantal plannen te komen.
Voor de resterende gebiedstypen is vervolgens een aselecte selectie gemaakt.

Resultaten van de selectie
In het plangebied van sommige bestemmingsplannen komen meerdere
gebiedstypen voor. Dit geldt natuurlijk vooral voor de grote bestemmingsplannen Buitengebied. Dit heeft er dan ook toe geleid dat verschillende bestemmingsplannen meerdere keren zijn geselecteerd. Het aantal
analyses plannen dat is geanalyseerd bedraagt daarom 80, op basis
waarvan 108 analyses op basis van een gebiedstype zijn uitgevoerd.
De verdeling over verschillende gebiedstypen is als volgt:
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Gebied
....

Geselecteerd
aantal

Natte Natuur in Functie 1-gebieden
Fit / FIV niet zijnde speciale actiegebieden of verdrogingsgebieden
Fit / FIV in speciale actiegebieden (niet zijnde verdrogingsgebieden)
Fit / F1V in speciale actiegebieden waarin verdrogingsbestrijdingsprojecten in uitvoering zijn/zijn geweest
FV gebieden
Ecologische verbindingszones
Verspreide waardevolle wateren
Wenlevogelgebieden
Water voor nieuw stedelijk gebied
Water voor de openbare drinkwatervoorziening
Regionale beïnvioedingsgebieden

10
11
10
12
5
10
10

Totaal analyses

108

De bestemmingsplannen zijn afkomstig van 52 gemeenten. Van enkele
gemeenten zijn meerdere bestemmingsplannen geselecteerd. in onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de geselecteerde gemeenten
en het aantal geanalyseerde plannen.
Aantal
plannen

Gemeente

1

Aalten

Achterhoek

1Apeldoorn

Veluwe

1 Apeldoorn, Ermelo en Nunspeet

Veluwe

1

Rivierengebied

:

Arnhem

______

1Bergh
1

Culemborg
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RMerengebied
Rivierengebied

1 rOodewaard
1 Doesburg
1 Doetinchem/Gendnngen (en BerghiWehl)

Achterhoek

1
1

RMerengebied
Veluwe

Duiven
Elburg
11 Eist

-

Regio

Rivierengebied
Rivierengebied en Achterhoek

Rivierengebied
Rivierengebied

1

GendtlBemmel

1

Groesbeek

Rivierengebied

1
1

Heerde

Veluwe

Hummeio en Keppei
Kesteren

Achterhoek

1
1

Lichtenvoorde

Achterhoek

Rivierengebied

1_Lingewaal

Rierengbed

1

Lochem

Achterhoek

1

Maasdnel

RMerengebied

1
1

Neerijnen

Rivierengebied

Rheden

Veluwe en Rivierengebied

-

29

1 Rijnwaarden

Rivierengebied

1 Rossum (thans Maasdriel)

Rivierengebied

1 Steenderen

Achterhoek

1 ~T
i el

Rivierengebied
Rivierengebied

1ehI

Maa s
1 L
1 Wijchen

W aal

Rivierengebied
Rivierengebied

1 Zaltbommel

Rivierengebied

1 Zevenaar

Rivierengebied

2 Bemmel

Rivierengebied

2 Brummen

Veluwe

2 Druten

Rivierengebied

2 Echteld

Rivierengebied
Veluwe

2 Epe
2 i Neede

Achterhoek

2 Nijkerk

Veluwe

2 Nijmegen

Rivierengebied

2 Oldebroek

Veluwe

2

L

Veluwe

Putten

-

2 Zutphen

Veluwe
Rivierengebied
Veluwe
Rivierengebied

3 Gendt
Harderwijk
3 Nnspeet

Veluwe
Veluwe
-

Rivierengebied

3 Ubbergen

-

-

Veluwe en Rivierengebied

3 Ede

L

-

2 Renkum
3 Buren

F

-

Achterhoek
-----------------Achterhoek

3 Vorden
3 Winterswijk

Om de uitkomsten van de analyse per regio te kunnen vergelijken is een

geografisch onderscheid gemaakt in een drietal regio's. Enkele gemeenten vallen binnen twee regio's. Onderstaand overzicht geeft de spreiding
weer.
Regio

-

-.•

Achterhoek

Rivierengebied
Veluwe
Rivierengebied en Achterhoek
Veluwe en Rivierengebied

-

-

-

Aantâl

j

14

37
25
1
3

De geselecteerde bestemmingsplannen zijn verder onderverdeeld naar
type en status. Onderstaande tabel geeft de spreiding weer.
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Type bestemmingsplan

Onbekend

Vastgesteld!
goedgekeurd

ontwerp

Totaal

3

3

Postzegelplan

3

12

15

Beheersplan

6

10

16

12

21

2

10

23

56

Onbekend

Ontwikkelingsplan
Ontwikkelings- en beheersplan
Totalen

1

34
12

1

80

55. Uitvoering van het onderzoek
Elk bestemmingsplan is geanalyseerd aan de hand van een vragenlijst
(zie bijlage 1). Deze checklist bevat twee soorten vragen:
- algemene vragen, die voor elk plan zijn gebruikt:
- specifieke vragen per gebiedstype.

POUDEROYEN COMPAGNONS
Wa(erb&ed in G&dedasid 048005 oe 2000

31

gebieden en bufferzones rond bestaande natuurwaarden. (Aandachtspunt)
Wne

Het met de waterbeheerder te voeren overleg moet vooral op lokale waterrelaties van lokale beïnvloedingsgebieden (gericht op natte natuur dus
afhankelijk van lokale kwel, hoge grondwaterstand of oppervlaktewater)
gericht zijn. Het bestemmingsplan moet vaststellen waar lokale beïnvloeding in het watersysteem van belang is voor de natuurwaarden. Het plan
dient een hierop afgestemde beschermende regeling, bijv. een aanlegvergunningenstelsel te bevatten. (Aandachtspunt).
Voor de waterbeheerders is het in verband met hun taakuitoefening (waterbeheer en vergunningverlening) van belang te weten of er op lokaal
niveau sprake is van droge of natte natuur. Voor gemeente en waterbeheerder is het daarom nodig:
Het gewenste natuurdoeltype te bepalen in overleg met terreineigenaren/beheerders en waterschap;
De noodzakelijke abiotische omstandigheden (bodem, water, morfologie)
te kennen van het gewenste natuurdoeltype;
De nodige bescherming in hun plannen op te nemen. Indien dit maatschappelijk onhaalbaar is, kan gekozen worden voor een ander natuurdoeltype.
Voor ruimtelijk relevante regelingen die ook een relatie hebben met de
waterhuishouding, zijn vroegtijdige afstemming tussen waterschapsverordening en bestemmingsplan en afspraken tussen waterschap en gemeente over procedures van vergunningverlening zeer gewenst. Het
bepalen van de noodzaak van bijvoorbeeld drainage is een bevoegdheid
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van het waterschap. Het bestemmingsplan is geschikt om aan te geven
welk belang water voor de bestemming van het desbetreffende gebied
heeft, zodat het waterschap de vergunning hieraan mede kan toetsen.
Een lokaal beïnvloedingsgebied kan als een dubbelbestemming worden
aangeduid. Ten behoeve van de bescherming kunnen de bijbehorende
gebruiksbepalingen onder andere het handhaven van de huidige waterhuishoudkundige situatie betreffen. Ten behoeve van herstelmaatregelen
gaat het om het weren van onomkeerbare ontwikkelingen. (Aanbeveling)

Rol van het bestemmingsplan
Op een aantal punten kan het aspect water in het bestemmingsplan verwerkt worden. De toelichting van het bestemmingsplan zou inzicht moeten geven in het (grond) watersysteem van het plangebied (grondwatersystemen, kwel, intermediair, infiltratie, oppervlaktewatersysteem). Met
name voor stedelijke functies moet daarnaast inzicht worden gegeven in
zaken als afwatering en riolering. Een goede toelichting bevat daarnaast
een inventarisatie van aanwezige waarden in het plangebied (zoals
waardevolle natte natuur) en van relevant planologisch beleid (bijv. Waterhuishoudingsplan). Een meerwaarde kan daarbij worden verkregen
door alle wateraspecten in één waterparagraaf of waterhoofdstuk te verzamelen. Een standaardonderdeel van de toelichting van het bestemmingsplan is een verslag van het overleg in het kader van artikel 10 Bro
1985 met allerlei instanties, waaronder waterschappen.
Op de plankaart kan het oppervlaktewater als zodanig bestemd worden;
daarbij kan een aparte benaming voor de aanwezige A-watergangen
gehanteerd worden. Voor gronden die naast een waterfunctie ook op een
andere manier nog in gebruik is (een dijk die deel uitmaakt van een
scheepswerf) kan een dubbelbestemming gelegd worden. Op de kaart
kunnen ook allerlei zoneringen worden opgenomen: van onderhoudspaden rond watergangen tot lokale beïnvioedingsgebieden.
Het gebruik' dat met het wateraspect samenhangt wordt omschreven in
de doeleindenomschrijving van de bestemmingsplanvoorschriften. In de
voorschriften van een dubbelbestemming kan een voorrangsregeling
worden opgenomen waarbij het wateraspect voorgaat. Ter bescherming
van gebruik dat in de doeleindenomschrijving is genoemd kan een aanlegvergunningstelsel worden opgenomen: het uitvoeren van bepaalde
werkzaamheden wordt daarmee vergunningplichtig. In een plan kan ook
al rekening worden gehouden met een verandering van het gebruik in de
toekomst door een wijzigingsbevoegdheid op te nemen.
De regeling in het bestemmingsplan heeft ook belangrijke beperkingen.
Het plan is ruimtelijk van aard; voorschriften over materiaalgebruik bijvoorbeeld kunnen niet worden opgenomen. Verder kan het plan alleen
gebruik toelaten: gebruikers kunnen niet tot het uitvoeren van bepaalde
gebruiksvormen worden gedwongen.
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Een apart onderdeel van de voorschriften kan een beschrijving in hoofdlijnen zijn. Hiermee kan de gemeente aangeven welk beleid zij voorstaat
in de komende jaren en welke andere regelgeving (keur!) voor een plangebied van belang is.

la aparte waterparagraaf of
waterhoofdstuk

l verspreide aandacht in
toelichting voor
wateraspecten
2a plan gaat in op WHP en
bijbehorende
functietoekenning

o nee
• nvt
•ja

2b plan geeft globaal inzicht
in het watersysteem

2c watersysteem is als
onderlegger voor
bestemmingssystematiek

3 watergangen worden apart
bestemd

0

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Figuur 1 Algemene wateraspecten - absolute aantallen plannen

Analyse
Algemene aspecten
Uit analyse van de 80 plannen is gebleken dat in 11 plannen een aparte
integrale waterparagraaf is opgenomen. In bijna de helft van de plannen
is verspreid in de toelichting aandacht besteed aan wateraspecten. In de
overige plannen is geen aandacht besteed aan wateraspecten.
Opvallend is dat er met name onder de geanalyseerde postzegelplannen
een groot aantal plannen geen aandacht besteed aan wateraspecten.
Één op de drie plannen geeft inzicht in het watersysteem, waarbij met
name de ontwikkelingsplannen en de ontwikkelings- en beheersplannen
plannen hoog scoren. Inzicht in het watersysteem is in geen enkel geanalyseerd postzegelplan terug te vinden.
Het Waterhuishoudingsplan en de daarbij behorende functietoekenning
worden slechts een enkele keer vernoemd en in het geval van de postzegelplannen zelfs helemaal niet.
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De watersysteembenadering als onderlegger voor de bestemmingssystematiek komt in acht geanalyseerde plannen voor en is daarmee een
zeldzaam verschijnsel.
Indien zich binnen het bestemmingsplan A-watergangen bevinden worden deze over het algemeen opgenomen, evenals de daaraan verbonden
Keur.
In ongeveer 10% van de geanalyseerde bestemmingsplannen is al voor
het artikel 10 overleg sprake van contact met het waterschap (en in voorkomende gevallen het polderdistrict).
In ruim de helft van de vastgestelde bestemmingsplannen wordt het resultaat van het art 10-overleg met het waterschap weergegeven.
Lokale beïnv!oedincisQebieden
In 11 gevallen (ca. 14%) wordt de bescherming van deze gebieden direct
in het bestemmingsplan geregeld en middels een aanlegvergunningenstelsel beschermd, maar bij de toetsing van de aanlegvergunningen
wordt in de helft van de gevallen geen rekening gehouden met de genoemde natuurwaarden.
In veel plannen zijn aanlegvergunningen opgenomen die indirect een
bescherming van lokale beïnvloedingsgebieden betekenen, ook wanneer
er geen bestemming is opgenomen die direct op bescherming van lokale
beïnvloedingsgebieden is gericht.
De aanlegvergunningen richten zich vooral op werkzaamheden aan bodem en waterlopen, alsmede het aanbrengen van verhardingen.
In veel gevallen biedt een beschrijving in hoofdlijnen geen bescherming
van infiltratiegebieden, daar in een groot aantal gevallen een dergelijke
beschrijving niet is opgenomen.
Bijna een derde van de plannen maakt ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk die van invloed kunnen zijn op het infiltratievermogen, natuurwaarden
worden bij de belangenafweging slechts in vier gevallen meegewogen.
Hierbij moet echter vermeld worden dat het in veel gevallen gaat om relatief kleine ingrepen met een beperkt ruimtebeslag, zoals gebouwtjes ten
behoeve van nutsvoorzieningen.
In vier plannen zijn flexibiliteitsbepalingen opgenomen die gericht zijn op
de versterking van de water en landnatuur van het hoogste ecologische
niveau.

Conclusie
De verwerkino van algemene wateraspecten in Iïet bestemmingsplan
In een groot aantal plannen is helemaal niets over het aspect 'water' opgenomen. Toch hoeft dat niet direct tot ontevredenheid te stemmen, omdat uit nadere analyse blijkt dat het vooral om postzegelplannen gaat:
kleine uitbreidingen van of functieveranderingen in een bestaande situatie. Het aspect water komt er niet slechter af dan andere aspecten; deze
plannen zijn immers meestal in geen enkel opzicht van een uitgebreide
toelichting voorzien. Op zichzelf zou het wenselijk als ook in deze plannen formeel aandacht zou worden besteed aan het aspect water, maar in
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praktische zin gaat het bij de meeste van deze plannen hetzij om situaties waarin absoluut geen schade voor het aspect water is te verwachten
of om kleine uitbreidingen die moeilijk geweigerd kunnen worden.
(Te) mager is wel de aandacht voor 'water' in andere plannen (ontwikkelingsplannen, beheersplannen). Integrale waterparagrafen zijn op één
hand te tellen. Bij plannen waar verspreid in de toelichting aandacht is
voor het aspect water, is de opgenomen informatie vaak moeilijk te vinden. Water heeft geen vaste 'stek' in het plan en is vaak een moeilijk
terug te vinden zin in de tekst. Pas nâ het artikel 10-overleg komt in veel
plannen (60%) iets over water in het bestemmingsplan te staan. Voor die
plannen betekent dat dat water uiteindelijk wel in het plan terecht komt,
maar in geen geval richtinggevend is geweest.
In de toelichtingen is het Waterhuishoudingsplan een grote onbekende.
Het plan wordt zelden genoemd, ook niet in plannen die een keurige opsomming van relevant beleid bevatten. Deze observatie sluit aan bij een
conclusie die verderop bij veel functiegebieden kan worden getrokken:
als water in een bestemmingsplan voorkomt, is het Waterhuishoudingsplan vaak niet de bron. De terminologie, voorgestelde bescherming e.d.
zijn dan dus ook niet overgenomen.
Een aspect van het waterbeleid waar bestemmingsplannen goed op scoren is het bestemmen van A-watergangen. Daarbij valt wel -weer- op dat
de benaming 'A-watergang' niet spontaan (maar via het artikel 10overleg) in het plan terecht komt.
Op basis van het provinciaal beleid kon bij de analyse niet van tevoren
worden vastgesteld in welke plannen wel en in welke plannen niet een
lokaal beïnvloedingsgebied had moeten worden opgenomen. Dat maakt
het trekken van conclusies moeilijk. Duidelijk is wel dat er maar in heel
weinig plannen aandacht aan is besteed en dus waarschijnlijk ook te
weinig. In sommige gevallen zijn wel aanlegvergunningen opgenomen,
maar deze zijn niet specifiek gekoppeld aan een gebied of waarden in de
kaart. Het gaat in deze beschermingsgevallen dus zogezegd om 'niet
geschoten is altijd mis'-aanlegvergunningen, die geen gerichte bescherming kunnen vormen.

ontwerp

• totaalscore algemene
wateraspecten, naar
status

vastgesteld

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figuur 2 Algemene wateraspecten naar status van het bestemmingsplan, in %
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Status, regio, plantype
In de analyse is onderzoek gedaan naar enerzijds ontwerp-plannen en
anderzijds vastgestelde plannen. Hierover kunnen 2 tegenstrijdige verwachtingen geformuleerd worden. Ontwerp-plannen scoren beter: zij zijn
van jongere datum en om die reden is meer doorwerking van het Waterhuishoudingsplan te verwachten. Juist vastgestelde plannen scoren beter: bij vastgestelde plannen is een betere doorwerking te verwachten
doordat hierin de vooroverlegreacties van waterschappen en provinciale
diensten in verwerkt zijn. Het laatste blijkt waar te zijn. 'Water' is beter
geregeld in vastgestelde plannen. Een deel van de verklaring is wellicht
dat het vooroverleg een dubbele corrigerende werking heeft: ten eerste
zorgt het vooroverleg voor een betere doorwerking van waterbeleid en
ten tweede selecteert het vooroverleg slechte plannen uit. Plannen waar over in het vooroverleg een 'onaanvaardbaar' wordt uitgesproken worden
zelden nog vastgesteld.
De persoonlijke indruk van de onderzoekers is overigens dat de plannen
in de loop der jaren wel duidelijk beter worden. In de oudste plannen
wordt water soms helemaal genegeerd, terwijl in jongere plannen de
watersituatie vaak wel in beeld wordt gebracht.

Veluwe

Rivierengebied
ffitotaalscore algemene
wateraspecten, naar regio
Achterhoek

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figuur 3 Algemene wateraspecten naar regio, in procenten

In de analyse is voor de algemene vragen ook onderzocht of er sprake is
van regionale verschillen in de verwerking van wateraspecten in het bestemmingsplan. Tussen de regio's blijken alleen kleine verschillen te
bestaan. 9

Preciezer gezegd: wanneer we de algemene vragen (behalve de vragen m.b.t. lokale
beïnvioedingsgebieden) bij elkaar optellen, dan scoren de regio's vrijwel gelijk. De Veluwse
plannen hebben relatief meer aparte waterparagrafen (vraag 1) en de Achterhoekse de
minste. Bij vraag 3 (inzicht in het watersysteem: kwel, infiltratie, grondwatersysteem, enz.)
scoren de plannen van het Rivierengebied beter dan de veluwse en Achterhoekse plannen.
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In het onderzoek is tenslotte een onderscheid gemaakt in postzegelplannen, beheersplannen, ontwikkelingsplannen en gecombineerde beheersen ontwikkelingsplannen. Gecombineerde ontwikkelings- en beheersplannen scoren het beste. Het verschil tussen ontwikkelings- en beheersplannen is klein. Postzegelplannen scoren onveranderlijk slecht.

ontwikkelings- en
beheersplan
ontwikkelingsplan
• totaalscore algemene
wateraspecten, naar
plantype

beheersplan
postzegelplan
0%

40%

20%

60%

80%

100%

Figuur 4 Algemene wateraspecten naar type bestemmingsplan

6.4. Natte natuur in Functie 1-gebieden
Beleid
Waterhuishoudingsplan:
De inrichting en het beheer van het waterhuishoudkundig systeem zijn
allereerst gericht op de landbouw.
Verder zijn inrichting en beheer gericht op de natuur. De doelstellingen
zijn:
veiligstelling van verspreid liggende natuurelementen;
behoud van waardevolle weidevogelgebieden en slootvegetaties;
veiligstelling van de verspreide waardevolle wateren;
ontwikkeling van ecologische verbindingszones voor de overwegend waterafhankelijke landnatuur langs watergangen.
Het streven blijft erop gericht dat geen achteruitgang van natte natuur optreedt.
Handreiking:
(In de Handreiking is geen specifiek beleid geformuleerd voor Functie -gebieden)
Rol van het bestemmingsplan

-

Natte natuurelementen dienen op de plankaart te worden opgenomen en
beschermd.
Indien het duidelijke (natuur) landschapselementen betreft, kunnen deze
via een medebestemming of aanduiding worden beschermd. Het gaat
hierbij veelal om geïsoleerd gelegen elementen in agrarisch gebied.
Indien sprake is van waardevolle (kwelafhankelijke) slootvegetaties of
natte natuur gekoppeld aan de abiotische opbouw en gebruik van een
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gebied, ligt het voor de hand om in de doeleindenomschrijving, deze
waarden veilig te stellen. In deze situatie maken ze deel uit van een algemene bestemming agrarisch gebied.

0 niet van toepassing
Wordt natte natuur i
de voorschriften
beschermd?

J nee
ja

Wordt natte natuur op
de plankaart
beschermd?

totaal unieke" plannen

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figuur 5 Verwerking van natte natuur in Functie 1-gebieden:
op de plankaart (medebestemming of aanduiding);
in de voorschriften (doeleindenomschrijving)
aantal unieke plannen (kaart, voorschriften, of beide)

Analyse
Met betrekking tot natte natuur zijn 16 plannen geanalyseerd. In 7 plannen zijn natte natuurelementen op een of andere manier aangeduid op
de plankaart (medebestemming, aanduiding, differentiatie) of in de voorschriften in de doeleindenomschrijving. Het betreft zowel beheers- als
ontwikkelingsplannen. Slechts in een tweetal plannen zijn lokale bufferzones opgenomen ter bescherming van natte natuur. In de helft van de
plannen komen aanlegvergunningen en gebruiksverboden voor die de
natte natuurwaarden kunnen beschermen. ° Met name werkzaamheden
als het (ver)graven en dempen van waterlopen en het verwijderen van
houtgewas scoren hierbij relatief hoog.
In een vijftal plannen wordt de natte natuur in de belangenafweging voor
het al dan niet verlenen van een aanlegvergunning meegewogen.
In een drietal plannen zijn flexibiliteitsbepalingen opgenomen gericht op
de ontwikkeling en/of versterking van natte natuur. Bijna de helft van de
plannen maken ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk die van invloed kunnen zijn op natte natuur, natuurwaarden worden bij de belangenafweging
nauwelijks meegewogen.
10

Nota bene: in een aantal plannen wordt hier 'per ongeluk' bescherming geboden. Natte
natuur wordt niet als zodanig genoemd in de bestemmingsbenaming of in de doeleindenomschrijving, maar er is (om een andere reden) wel een aanlegvergunningstelsel opgenomen, dat tevens voor een bepaalde bescherming van natte natuurwaarden zorgt.
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Conclusie
In iets minder dan de helft van de plannen komen we de natte natuur die
in het plangebied aanwezig is ook op de een of andere manier in het
bestemmingsplan tegen (kaart of voorschriften). De natte natuur in Functie 1-gebieden krijgt aldus in de Functie 1-gebieden (met een grotere nadruk voor landbouw) evenveel aandacht als in de Fll-FIV-gebieden (met
een grotere nadruk op natuur).
In weinig Functie 1-plannen komt het dan nog tot een 'uitwerking' van de
bescherming, door het opnemen van een gericht aanlegvergunningstelsel. Hoewel de waarde van de natte natuur gesignaleerd wordt, zijn er
'via de achterdeur' ontwikkelingen mogelijk die afbreuk kunnen doen aan
de waterwaarden: bijv. er is gebruik mogelijk, direct of via vrijstelling, dat
op gespannen voet staat met de waarde van de natte natuur.
Concluderend: de makers van bestemmingsplannen hebben aandacht
voor de natte natuur, de uitwerking van de bescherming (aanlegvergunningstelsel, voorkoming verstoring e.d.) kan een stuk sterker worden
aangezet. Of, populair gezegd: positief gezegd is er een begin van bescherming voor de natte natuur in gebied waarin de landbouw domineert,
maar negatief gezegd kan die bescherming als een wassen neus uitpakken. 1t

6.5. F11 t/m FIV-gebieden
(Het gaat hierbij om de Fl1 tlm FIV-gebieden zonder meer, dus om gebieden die niet tevens strategisch actiegebied zijn)
Beleid

In onderstaande wordt per afzonderlijke functie het toepasselijke beleid
besproken.
Functie II, Water voor landbouw en niet kwelafhankelijke landnatuur
Waterhuishoudingsplan:
De inrichting en het beheer van het waterhuishoudkundig systeem zijn
allereerst gericht op de natuur:
- bescherming tegen verdroging (stand still) en realisering van de gewenste grond- en oppervlaktewatersituatie (stand en peil);
- behoud van waardevolle weidevogelgebieden en slootvegetaties;
- veiligstellen van verspreide waardevolle wateren;
- ontwikkeling van ecologische verbindingszones voor de overwegend
waterafhankelijke landnatuur langs watergangen.
Daarnaast zijn inrichting en beheer gericht op de landbouw.

11 Bij twee plannen vragen wij ons wel af of het Inderdaad om verspreide natte natuur binnen het plangebied zelf gaat (Bestemmingsplan Ederveen, partiële herziening omgeving
sportpark Allemanskamp' van de gemeente Ede (nr. 81) en bestemmingsplan 'Verblijfsrecreatieterreinen II' van de gemeente Buren (nr. 78).
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waterhuishoudkundige isolatie, zonodig door inrichting van kleine hydrologische
bufferzones): op basis van het streekplan adequate bescherming via voorschriften in het bestemmingsplan voor natuur (functie 11/lokale hydrologische bufferzones)
Handreiking:
(In de Handreiking is geen specifiek beleid geformuleerd voor Functie ligebieden)
Functie III, Water voor landbouw en kwelafhankelilke landnatuur
Waterhuishoudingsplan:
De inrichting en het beheer van het waterhuishoudkundig systeem zijn
allereerst gericht op de natuur:
- bescherming tegen verdroging (stand stil]) en realisering van de gewenste grond- en oppervlaktewatersituatie (stand, stroming en kwaliteit);
- behoud van waardevolle weidevogelgebieden en slootvegetaties;
- veiligstellen van verspreide waardevolle wateren;
- ontwikkeling van ecologische verbindingszones voor de overwegend
waterafhankelijke landnatuur langs watergangen.
Daarnaast zijn inrichting en beheer gericht op de landbouw.
Het streekplan is voor de gebieden met de functie III en eventuele lokale hydrologische bufferzones gericht op bescherming via bestemmingsplannen.
Handreiking:
(In de Handreiking is geen specifiek beleid geformuleerd voor Functie 111gebieden)
Functie IV, Water voor landbouw en kwelafhankelilke land- en waternatuur
Waterhuishoudingsplan:
De inrichting en het beheer van het waterhuishoudkundige systeem zijn
allereerst gericht op de natuur. De volgende doelstellingen gelden:
- bescherming tegen verdroging (stand still) en realisering van de gewenste grond- en oppervlaktewatersituatie (stand, stroming en kwaliteit);
- behoud van waardevolle weidevogelgebieden en slootvegetaties;
- veiligstellen van verspreide waardevolle wateren;
- ontwikkeling van ecologische verbindingszones voor de overwegend
waterafhankelijke landnatuur langs watergangen;
- behoud van karakteristieke vormen van water;
- een minimale nadelige invloed van menselijk handelen op de kwaliteit
van het oppervlaktewater;
• extra mogelijkheden voor migratie van fauna in het water.
- Daarnaast zijn inrichting en beheer gericht op de landbouw.
Verder zijn inrichting en natuur gericht op:
- afstemming van de waterrecreatie op de waternatuur
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Beperkingen voor de waterrecreatie kunnen nodig zijn vanwege de waternatuur.
Het Streekplan is voor de gebieden met functie IV en de eventuele lokale hydrologische bufferzones gericht op bescherming via bestemmingsplannen.
Handreiking:
(In de Handreiking is geen specifiek beleid geformuleerd voor Functie -gebieden)

Rol van het bestemmingsplan
Natte natuurelementen dienen op de plankaart te worden opgenomen en
beschermd.
Indien het duidelijke (natuur) landschapselementen betreft, kunnen deze
via een medebestemming of aanduiding worden beschermd. Het gaat
hierbij veelal om geïsoleerd gelegen elementen in agrarisch gebied.
Indien sprake is van waardevolle (kwelafhankelijke) slootvegetaties of
natte natuur gekoppeld aan de abiotische opbouw en gebruik van een
gebied, ligt het voor de hand om in de doeleindenomschrijving, deze
waarden veilig te stellen. In deze situatie maken ze deel uit van een algemene bestemming agrarisch gebied.

bescherming u1 (li
voorschriften

El FII/FIV geen actie, geen
verdroging
3F11/FIV actie, geen
verdroging

beschermw ei

1 FII/FIV actie, verdroging

op e

kaart

Cumulatc

00/e

20%

40%

600/e

80%

1000/e

Figuur 6 Verwerking van natte natuur in Functie II t/m 1V-gebieden:
op de kaart (medebestemming of aanduiding)
in de voorschriften (doeleindonomschrijving)
op de kaart, in de voorschriften, of beide (unieke plannen)
-
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Analyse
Uit de analyse blijkt dat er in de 10 geanalyseerde plannen niet overvloedig veel aandacht aan wateraspecten is besteed. Drie plannen hebben
een medebestemming / aanduiding gericht op de bestemming van water
voor land en waternatuur. Twee plannen geven lokale hydrologische
bufferzones aan. In vier plannen is in de doeleindenomschrijving aandacht besteed aan het veiligstellen van water voor natte natuur. In één
plan zijn er flexibilteitsbepalingen opgenomen die gericht zijn op de versterking van de water en landnatuur.

Conclusie
In deze plannen is weinig werk gemaakt van het aspect water. In tegenstelling tot in de functie 1-gebieden komt natuur hier op de eerste plaats
en landbouw op de tweede. In de bestemmingsplannen komt dit niet tot
uitdrukking: de functie II t/m 1V-plannen scoren niet wezenlijk anders dan
de functie 1-plannen. Als in het provinciaal beleid aanbevelingen of aandachtspunten ontbreken, gaan opstellers van bestemmingsplannen kennelijk niet op eigen initiatief aan de slag om iets van het aspect water te
maken. De conclusies voor deze gebieden zijn niet anders dan de algemene conclusies ten aanzien van het aspect water in bestemmingsplannen.

6.6. Fl1 t/m FIV-gebieden die tevens strategisch actiegebied zijn
(Het gaat hier om de Fl1 t/m FIV gebieden die tevens strategisch actiegebied zijn, maar waarbinnen géén verdrogingsbestrijdingsprojecten in uitvoering zijn.)
Beleid

Op deze gebieden is het beleid van toepassing dat hierboven bij de gewone Fl1 t/m FIV-gebieden is besproken. Voor de status van 'strategisch
actiegebied geldt het onderstaande.
Waterhuishoudingsplan:
In het provinciaal omgevingsbeleid is een aantal strategische' actiegebieden opgenomen vanuit het streven naar samenhang van beleid en
geïntegreerde gebiedsgerichte uitvoering. De gebieden zijn aangewezen
vanuit de natuurwaarden in landelijk gebied A en 5 (Streekplan), die bedreigd worden doordat de benodigde omgevingskwliteit niet (tijdig)
wordt bereikt.
Het doel van de strategische actie is het versneld realiseren van de benodigde omgevingskwaliteit voor de natuur. De aanwijzing tot 'strategisch actiegebied houdt geen verscherping van de inhoudelijke beleidsdoelstellingen in. Wel gaat het om extra beleidsaandacht die tot uiting
komt in een gebundelde inzet van middelen waarbij de provincie met de
streek tot uitvoering wil komen. Wat betreft de waterhuishouding in of
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voor de natuur zijn de inspanningen van de provincie in de 'strategische
actiegebieden gericht op:
- herstelprojecten voor de natte natuur (verdrogingsbestrijding en beekherstel);
• saneren van overstortlozing en verspreide lozingen in het buitengebied;
- stimuleren van een duurzame ontwikkeling van het stedelijk waterbeheer.
Ecologische verbindingszones dragen bij aan de veiligstelling van natuur.
Een aantal van deze verbindingszones heeft hun begin- en eindpunt in
de actiegebieden. Vanuit de gebiedsprocessen zal daarom ook meegewerkt worden aan het realiseren van deze zones.
De bijzondere natte natuur zal met voorrang in de strategische actiegebieden waterhuishoudkundig en planologisch worden beschermd.
Rol van het bestemmingsplan
zie onder Rol van het bestemmingsplan in par. 6.5 (blz.44)
Analyse
Op grond van de functietoekenning in het Waterhuishoudingsplan is extra
aandacht voor wateraspecten wenselijk. Uit de analyse blijkt dat er in de
geanalyseerde 6 plannen (ten opzichte van voornoemde selectie) inderdaad aan sommige aspecten meer aandacht wordt besteed (medebestemming, aanlegvergunningen), maar aan andere aspecten minder (hydrologische bufferzones, afwegen natuurwaarden bij verlenen aanlegvergunningen en vrijstelling, flexibiliteitsbepalingen).
Voor een grafische voorstelling: zie Figuur 6 (blz. 44).
Conclusie
Bij de analyse van deze plannen is vooral een vergelijking belangrijk met
de vorige groep plannen (Fl1 t/m FIV-gebieden zonder meer). De plannen
liggen in een strategisch actiegebied waarvoor extra beleidsaandacht is
voorgeschreven. Op basis daarvan was onze verwachting dat het wateraspect beter uitgewerkt zou zijn in de bestemmingsplannen. Dit blijkt op
sommige aspecten inderdaad het geval te zijn, op andere echter weer
niet. Ook op de algemene verwerking van water in het bestemmingsplan
scoren de plannen niet beter. Over all scoren de plannen in de actiegebieden dus niet beter dan de plannen voor niet aangewezen gebieden.
De betere en slechtere scores op onderdelen zullen te danken of te wijten zijn aan het toeval.
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6.7. Fl1 t/m FIV-gebieden in strategische actiegebieden waarin
verdrogingsbestrijdingsprojecten in uitvoering zijn (of: zijn
geweest)
Beleid

Op deze gebieden is het beleid van toepassing dat hierboven bij de gewone' Fl1 t/m FIV-gebieden is besproken alsmede het hierboven besprokene over 'strategische actiegebieden'. Ten aanzien van verdrogingsbestrijding geldt nog het volgende.
Waterhuishoudingsplan:
De verdrogingsbestrijding kent twee elementen: bescherming tegen ver dere achteruitgang van bestaande of herstelde natte natuur en herstel
van verdroogde natuur.
Voor de bescherming is het van belang dat de gemeente zorgt voor een
adequate planologische bescherming van het natuurgebied en (indien
nodig) van de bufferzone. Zij geeft ook een daarop afgestemde gebruiksregeling aan. De provincie houdt rekening met buffering waarbij het beslag op landbouwgrond tot een minimum wordt beperkt (externe buffering). Eerst wordt uitgegaan van een begrenzing van het natuurelement
waarbij het lokale beïnvloedingsgebied inbegrepen is, dan wel binnen de
begrenzing compenserende maatregelen kunnen worden genomen. Een
zelfde benadering zouden gemeenten ook bij de bescherming van natte
natuurelementen in bestemmingsplannen kunnen hanteren.
Voor een voortvarend herstel is onder andere de adequate verankering
van de te herstellen natuur in bestemmingsplannen een voorname belemmering. Het accent van het herstel zal liggen in de actiegebieden.
Rol van het bestemmingsplan

Verdroging kan voorkomen worden door gebruik (werkzaamheden) als
het aanbrengen van drainage aanlegvergunningplichtig te stellen of eenvoudigweg te verbieden. Bestaande of te ontwikkelen natte natuur kan
als zodanig bestemd worden.
Zie voor Fll-FIV-gebieden in het algemeen onder 'Rol van het bestemmingsplan' in par. 6.5 (blz. 44).
Analyse

Uit de analyse van 8 geselecteerde plannen blijkt dat er (ten opzichte van
de gewone Fl1 t/m FIV-plannen) inderdaad aan sommige aspecten meer
aandacht wordt besteed (overleg met waterschappen, nadere eisen,
aanlegvergunningen, flexibiliteitsbepalingen), maar het gaat hier niet om
grote verschillen.
Voor een grafische voorstelling: zie Figuur 6 (blz. 44).
Conclusie

Ook voor deze groep plannen geldt dat vooral een vergelijking interessant is met de groep Fl1 t/m FIV-plannen. Uit de vergelijking blijkt niet van
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duidelijke verschillen in de doorwerking van het beleid voor Fl1 t/m FIVgebieden (sommige aspecten scoren beter, andere slechter) Wel scoren
de verdrogingsbestemmingsplannen beter op de algemene wateraspecten.

&
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6.8. Functie V-gebieden, Water voor land- en waternatuur van
het hoogste ecologisch niveau (gebieden/lijnvormige wateren)
Beleid
Waterhuishoudingsplan:
De inrichting en het beheer van het waterhuishoudkundig systeem zijn
gericht op:
- veiligstellen van land- en waternatuur van het hoogste ecologische
niveau;
- behoud en herstel van karakteristieke vormen van water en oeverzones en karakteristieke beplanting;
- uitsluiten van nadelige effecten van grondwateronttrekkingen in de
betrokken omgeving;
- afstemmen van ontwateringsdiepte en het peilbeheer in de omgeving
op water- en landnatuur;
- het uitsluiten van nadelige invloed van menselijk handelen op de kwaliteit van grond- en opp. water
geen toename van de recreatieve druk, behoudens extensieve recreatie zoals
wandelen

POUOEROYENCOMPAONONS
Waterbeleid in Gelderland 048-005 okt 2000

48

Handreiking:
In het algemeen zullen de gebieden met natuur van het hoogste ecologische niveau inclusief (wateren) een natuurgebiedbestemming moeten
krijgen, hetgeen in de meeste gevallen overeenkomstig de feitelijke situatie is. (Aandachtspunt)

Rol van het bestemmingsplan
Natuur van het hoogste ecologisch niveau kan als zodanig bestemd worden. Niet passende activiteiten worden verboden; voor gebruik dat onder
omstandigheden kan worden toegelaten kan een aanlegvergunning worden voorgeschreven. Op soortgelijke wijze kan in een zone rondom de
eigenlijke natuur bescherming worden geboden.
Binnen deze bufferzone, die zowel op de kaart aangegeven kan worden
of (enkel) geregeld kan worden in de voorschriften, kunnen door middel
van aanlegvergunningen en gebruiksverboden ongewenst ingrepen geweerd worden.

bescherming in de
voorschriften

bescherming op de kaart

aantal unieke plannen

20%

40%

60%

80%

100%

Figuur 7 Bescherming van functie V-gebieden
op de kaart (medebestemming of aanduiding)
in de voorschriften (doeleindenomschriving)
op de kaart, in de voorschriften, of beide (unieke plannen)

Analyse
In vier van de tien geanalyseerde plannen hebben gebieden met water
van het hoogste ecologische niveau een beschermende bestemming of
aanduiding / differentiatie gekregen.
In 7 plannen wordt in de doeleindenomschrijving aandacht besteed aan
het veiligstellen van land en waternatuur van hét hoogste ecologische
niveau. Om deze waarden direct of indirect te beschermen, zijn in drie
plannen lokale bufferzones opgenomen. In deze drie plannen zijn eveneens gebruiksverboden en aanlegvergunningen opgenomen ter bescherming van de waarden.
Daarnaast zijn in 3 (andere) plannen gebruiksverboden en aanlegvergunningen opgenomen ter bescherming van de natuurwaarden.
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De aanlegvergunningenstelsels richten zich met name op werken als
(ver)graven en dempen van sloten, waterlopen en greppels, dempen van
poelen, het aanbrengen van verhardingen en leidingen.
In een tweetal plannen zijn flexibiliteitsbepalingen opgenomen ter bescherming van gebieden van het hoogste ecologische niveau (bijv. de
mogelijkheid tot wijziging in een natuurbestemming).

Conclusie
De resultaten van de analyse van deze plannen zijn dubbel. Aan de ene
kant is duidelijk dat in veel van de plannen een planologische bescherming voor het water van het hoogste ecologisch niveau is opgenomen.
Aan de andere kant: het is niet in âlle plannen gebeurd. (In bijna de helft
van de plannen is een bestemming of aanduiding opgenomen, in de overige gevallen niet). 12 In drie van de plannen met een ontbrekende bestemming gaat het om goedgekeurde plannen. De bescherming is ook
niet in alle plannen even uitgebreid uitgewerkt (in een aanlegvergunningstelsel of in beperkende voorwaarden in flexibiliteitsbepalingen). En dat
terwijl de ambitie in het provinciaal beleid toch duidelijk en tamelijk hard
geformuleerd is.

101~

tF

12

Zoals onder het kopie Analyse is opgemerkt, is in 7 plannen van de 10 in de doeleindenomschrijving aandacht besteed aan de bescherming van natte land- en waternatuur. De
Handreiking gaat echter nadrukkelijk uit van een natuurgebiedbestemming'.
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6.9. Ecologische verbindingszones
Beleid
Waterhuishoudingsplan:
Doel van ecologische verbinding is de verspreiding en uitwisseling van
soorten tussen bestaande en toekomstige natuurgebieden te bevorderen.
Bij ecologische verbindingszones langs watergangen gaat het om verbindingen van enkele tot tientallen meters brede zones zo mogelijk gecombineerd met stapsteenelementen van een beperkte oppervlakte. Naast de
beoogde verbinding van gebieden speelt ook de natuurlijke overgang
tussen water- en landnatuur (moeraszones) een rol. De aanduiding op de
Streekplankaart symboliseert de beoogde verbinding maar geeft niet de
exacte ligging weer.
Handreiking
Lokaal onderzoek moet tot verfijning van de situering leiden van de ligging van de ecologische verbindingszones, zoals die in het Streekplan is
aangegeven. Tevens geeft het streekplan per ecologische verbindingszone aan welk natuurdoeltype en welke indicatorsoorten worden beoogd.
Dit kan richtinggevend zijn voor het bestemmingsplan. (Aanbeveling)
Planologische basisbescherming dient het uitgangspunt te zijn bij nog te
ontwikkelen ecologische verbindingszones. Het gaat er hierbij om onomkeerbare ingrepen te voorkomen zodat realisatie van natuurwaarden niet
op voorhand onmogelijk wordt. (Aandachtspunt)
Het is echter niet de bedoeling met de bestemmingstoedeling vooruit te
lopen op de mogelijkheden voor aankoop van gronden en de vaak nog in
agrarisch gebruik zijnde gronden van een beperkende bestemming te
voorzien.

Rol van het bestemmingsplan
Bij ecologische verbindingszones kan het gaan om bestaande zones,
bijvoorbeeld watergangen / beken met een bepaalde natuurwaarde die
beschermd dienen te worden, of om nog te ontwikkelen zones, bijvoorbeeld dwars door agrarisch gebied. Het eerste voorbeeld vraagt om een
regeling die voorziet in minimaal een bescherming van reeds aanwezige
natuurwaarden (aanlegvergunningen en gebruiksverboden), eventueel
aangevuld met een ontwikkelingsmogelijkheid voor versterking van de
natuurwaarden. Op basis van het laatste voorbeeld zou je in het bestemmingsplan een
regeling verwachten, die ontwikkeling van ecologische zones mogelijk
maakt (wijzigingsbevoegdheid) met daaraan gekoppeld een beschermingsmaatregelen en die onomkeerbare ingrepen uit de geprojecteerde
zone worden geweerd.
Dit betekent dat de ligging van ecologische verbindingszones op kaart
aangegeven zou moeten worden.
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Bij ontwikkelingsplannen, bijvoorbeeld nieuw stedelijk gebied, bedrijventerreinen of vernieuwing van bestaand stedelijk gebied, in of nabij ecologische verbindingszones dient de waarde van de ecologische verbindingszones te worden onderkend. Reeds in de fase van locatieonderzoek
dient de waarde van de ecologische zone meegewogen te worden. Indien de (gekozen) locatie nabij een te ontwikkelen ecologische verbindingszone ligt, dan zou een gemeente de kans moeten benutten om de
ecologische ontwikkeling als randvoorwaarde mee te nemen bij planontwikkeling.

•% plannen met reeds
gerealiseerde ecologische
verbindingen op de plankaart
•% plannen met nog te realiseren
ecologische verbindingen op de
plankaart

20%

400/e

60%

80%

100%

Figuur 8 Ecologische verbindingszones

Analyse
In totaal zijn 11 plannen geanalyseerd die liggen in gebieden die door de
provincie zijn aangemerkt als ecologische verbindingszone.
In drie plannen zijn ecologische verbindingszones aangegeven op kaart.
In twee daarvan is de aanduiding gekoppeld aan een beschermende
regeling, terwijl in één plan de ontwikkeling van ecologische zones via
een wijzigingsbevoegdheid is geregeld.
In vier plannen worden de ecologische waarden middels een aanlegvergunningenstelsel beschermd. Werkzaamheden aan bodem en waterlopen, alsmede het aanbrengen van verhardingen zijn de meest gangbare.
In op één na alle geanalyseerde plannen worden ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt die natuurwaarden negatief kunnen beïnvloeden.
In slechts één geval worden bij de belangenafweging ecologische waarden meegenomen.

Conclusie
In slechts één plan wordt ontwikkeling van een ecologische verbindingszone mogelijk gemaakt via een wijzigingsbevoegdheid. Het betreft een
zandwinlocatie, waaraan na afronding een recreatieve en gedeeltelijk
ecologische invulling wordt gegeven. Hierbij rijst de vraag of de zandwinning en de recreatieve activiteiten geen afbreuk doen aan de ecologische
zone.
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In een tweetal plannen worden ecologische verbindingszones via een
directe bestemming (natuur / ecologische verbindingszone) op kaart aangegeven. In één daarvan wordt de ecologische regeling/ invulling niet
uitgewerkt.
Geconcludeerd kan worden dat ecologische verbindingszones over het
algemeen slecht worden vertaald in de geanalyseerde bestemmingsplannen. Opmerkelijk is dat 5 plannen inmiddels zijn goedgekeurd door
de provincie. Blijkbaar zijn de ecologische zones daarin niet gemist. Hierbij dient te worden opgemerkt dat wat betreft drie plannen goedkeuring
heeft plaatsgevonden in 1998. Dit betekent dat het plan al dateert van ver
daarvoor en waarschijnlijk al van voor 1996.
In een aantal plannen blijkt nauwelijks sprake van overlap" en liggen de
ecologische zones bijvoorbeeld net buiten het plangebied. Ook al lijkt het
niet altijd even bij elk plan even relevant om ecologische zones op te
nemen, bijvoorbeeld bij zeer kleine postzegelplannen, er kan toch op z'n
minst melding worden gemaakt van de aanwezigheid van een ecologische verbindingszone in de nabije omgeving.
Aangezien het merendeel ontwikkelingsplannen betreft, is in een aantal
plannen dus kansen blijven liggen.
In vier plannen zijn aanlegvergunningen opgenomen ter bescherming van
o.a. natuurwaarden. In slechts twee daarvan zijn de ecologische zones
apart bestemd (zie hierboven) en het te verwachten dat de aanlegvergunningen hierop toegespitst zijn. In de overige plannen zijn de aanlegvergunningen niet specifiek ten behoeve van bescherming van ecologische verbindingszones opgenomen.
Opvallend is dat in vrijwel alle plannen ingrepen mogelijk zijn die de ontwikkeling van de ecologische zones kunnen beïnvloeden. Dit is onder
meer te verklaren door het feit dat het in de geanalyseerde plannen gaat
om ontwikkelingen die rechtstreeks voortvloeien uit het doel van het
(postzegel)plan.
Aangezien er in deze plannen weinig aandacht is gebleken voor ecologische verbindingszones en voor wateraspecten in het algemeen, heeft
ook geen evenwichtige afweging plaatsgevonden tussen belangen.

6.10. Verspreide waardevolle wateren
Beleid

Waterhuishoudingsplan:
De verspreide waardevolle wateren hebben actueel of potentieel een
hogere ecologische waarde dan het basisniveau. Een maatlat voor de
ecologische onderbouwing om deze lijnvormige wateren eventueel in een
afzonderlijke functie vast te leggen ontbreekt vooralsnog. Deze wateren
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hebben vooralsnog een beschermingsstatus. De inrichting en het beheer
van het waterhuishoudkundig systeem zijn gericht op bescherming van
deze wateren door:
- afstemming van het peilbeheer op de aanwezige gebiedsfuncties 1, II,
III en VI;
- behoud en mogelijk versterking van karakteristieke vormen van water
en oevers.
Het provinciale ruimtelijk beleid geeft aan dat ruimtelijke activiteiten die
een aantasting kunnen betekenen van de natuurlijke morfologie van de
wateren, worden geweerd.
Rol bestemmingsplan
Waardevolle wateren dienen te worden gesignaleerd in bestemmingsplannen. Verspreide waardevolle wateren moeten minimaal worden opgenomen in een algemene bestemming c.q. aanduiding, zoals waterstaatkundige doeleinden, hoofdwatergang etc, met daarbij echter een
expliciete verwijzing / aanduiding die voorziet in bescherming van de
ecologische waarden en/of gericht is op bescherming van de natuurlijke
morfologie van wateren. Ingrepen die de morfologie van de wateren kunnen aantasten moeten worden uitgesloten of minimaal aanlegvergunningplichtig worden gesteld.

[]niet van
toepassing

bescherming in de
voorschriften
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plannen
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Figuur 9 Verspreide waardevolle wateren (doeleindenomschriving; bestemming of aanduiding)
op de kaart (medebestemming of aanduiding)
in de voorschriften (doeleindenomschrijving)
op de kaart, in de voorschriften, of beide (unieke plannen)
-

Analyse
Met betrekking tot verspreide waardevolle wateren zijn 10 plannen geanalyseerd. In 4 plannen is een specifieke bestemming of aanduiding
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opgenomen, gericht op de bescherming van verspreide waardevolle wateren. Bescherming d.m.v. aanlegvergunningen en gebruiksverboden
komt voor in drie plannen. Ook hier betreft het werken gericht op het vergraven van de bodem en/of waterlopen, greppels en het aanbrengen van
verhardingen of ondergrondse leidingen.
In een drietal plannen worden ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt die van invloed kunnen zijn op natte natuur. Natuurwaarden worden bij de belangenafweging nauwelijks meegewogen. In één plan wor den ontwikkelingsmogelijkheden geboden door middel van flexibiliteitsbepalingen.
Conclusie
Slechts in enkele plannen wordt specifiek aandacht besteed aan verspreide waardevolle wateren, behoud van de natuurlijke morfologie van
wateren of behoud van karakteristieke vormen van water en oevers. De
waardevolle verspreide wateren zijn vaak opgenomen binnen een algemene bestemming waterstaatkundige doeleinden of bestemd als
(hoofd)watergang. Dit betekent dat ze op één hoop worden geveegd met
overige op de kaart aangeduide (A)-watergangen. Bescherming is niet
direct toegespitst op de ecologische waarden, maar vindt plaats binnen
de algemene bestemming! aanduiding.
Dit geldt ook voor de opgenomen aanlegvergunningen. Deze richten zich
niet specifiek op bescherming van de natuurlijke morfologie van de bodem, maar hebben een indirecte werking ten behoeve van bescherming
van natuur en landschapswaarden. In één plan is bij de criteria opgenomen dat bij het kappen van houtopstanden de oevers van de spreng niet
mogen worden aangetast.
Aanlegvergunningen hebben in de geanalyseerde plannen wat betreft
verspreide waardevolle wateren geen duidelijk beschermende werking.
De algemene conclusie voor de verspreide waardevolle wateren is dat
plannenmakers geen duidelijk beeld hebben hoe zij met de verspreide
waardevolle wateren om moeten gaan in het bestemmingsplan.

6.11. Weidevogelgebieden
Beleid
Waterhuishoudingsplan:
Waardevolle gebieden komen voor in gebieden met-functies 1 t/m IV.
Voor de gebieden met de functies II, III en IV past bescherming van weidevogels binnen de doelstellingen van deze functies. Binnen de gebieden
met functie landbouw (functie 1) behoren de weidevogelgebieden tot te
isoleren verspreide natuurwaarden, alleen met het verschil ten opzichte
van de overige verspreide natuur dat de betreffende gebieden in landbouwkundig gebruik zijn.
De inrichting en het beheer van het waterhuishoudkundig systeem zijn
gericht op bescherming van de weidevogelgebieden door:
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- een ontwateringsdiepte en peilbeheer dat is afgestemd op de weidevogels.
Handreiking:
Voor de waardevolle weidevogelgebieden is een bestemmingsregeling
noodzakelijk waaruit blijkt dat uitgegaan wordt van het behoud van rust,
openheid en handhaving van de grondwaterstand. Handhaving van de
huidige grondwaterstand is van belang; in het bestemmingsplan kan dit
leiden tot ruimtelijke argumenten voor gebruiksvoorschriften zoals de
aanleg van sloten of drainage.
Bij de afweging voor het toestaan van nieuwe bedrijfsvestigingen dienen
de factoren rust en openheid een prominente rol te spelen. (Aandachtspunt)
Rol bestemmingsplan
Weidevogelgebieden liggen vaak in agrarisch gebied. Verwacht mag
worden dat met name in bestemmingsplannen buitengebied beschermende maatregelen zijn opgenomen. In het bestemmingsplan kan dit
vertaald worden naar bijvoorbeeld open agrarisch gebied", "agrarisch
gebied met vogelkundige waarden", agrarisch gebied met natuurwaarden" of een aanduiding "weidevogelgebied".
De aanwezigheid van grasland, openheid, rust en een relatief hoge
grondwaterstand zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden. Ingrepen die
deze voorwaarden kunnen verstoren dienen te worden voorkomen. Het
bestemmingsplan is het instrument om de voorwaarden veilig te stellen.
Voor een op weidevogels afgestemd beheer is het bestemmingsplan
echter niet het geëigende instrument. Zowel wat betreft werkzaamheden
als beheersmaatregelen kunnen afspraken worden gemaakt in convenanten. Dit werkt stimulerend naar de agrariërs toe (draagvlak)
Afspraken in het Convenant hebben geen algemeen bindende werking
voor een ieder en kunnen niet in rechte worden afgedwongen. Het is dan
ook aan te bevelen om in het bestemmingsplan toch aanlegvergunningen
op te nemen, die als 'vangnet" fungeren voor het geval afspraken uit het
convenant niet worden nagekomen.
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Figuur 10 Vermelding van weidevogelgebieden in de doeleindenomschrijving
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Analyse
In weidevogelgebieden zijn 12 plannen geselecteerd en geanalyseerd.
Geen enkel plan vermeldt de weidevogelgebieden als bestemming of
aanduiding op de kaart. In één plan is het gebruik door weidevogels omschreven in de doeleindenomschrijving, met een vermelding van rust en
openheid, zoals de Handreiking als aandachtspunt meegeeft.
De helft van de onderzochte plannen heeft een stelsel van aanlegvergunningen en gebruiksverboden opgenomen ter bescherming van de
weidevogelgebieden, waarbij het verwijderen van houtgewas en landschapselementen, alsmede het aanbrengen van verhardingen de meest
voorkomende zijn. Ook hier zijn via vrijstelling/wijziging onomkeerbare
ingrepen mogelijk, waarbij ecologische waarden nauwelijks worden meegewogen.

Conclusie
Uit de analyse blijkt dat met betrekking tot weidevogelgebieden in geen
enkel plan een specifiek op deze waarden afgestemde bestemming of
aanduiding is opgenomen. Ook de randvoorwaarden rust, openheid en
behoud grondwaterstand worden slechts een enkele maal genoemd,
ondanks de duidelijke beleidslijn in de provinciale handreiking. Dit geldt
ook voor de geanalyseerde bestemmingsplannen buitengebied. Dit kan
onder meer worden verklaard door het feit dat in een aantal plannen de
weidevogelgebieden in de uiterwaarden liggen of samenvallen met andere waterfuncties. Voor deze gebieden is veelal een beschermende bestemming opgenomen met daaraan gekoppeld een stelsel van aanlegvergunningen en gebruiksverboden. In één buitengebied plan ligt het
weidevogelgebied in agrarisch gebied. In dit plan is echter geen aandacht
besteed aan weidevogels. Aan het gebied is een primair agrarische functie toegekend. Hieraan is derhalve door de provincie goedkeuring onthouden.
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Dat aanlegvergunningen niet altijd zijn toegespitst op weidevogels blijkt
uit het feit dat het verwijderen van houtgewas aanlegvergunningplichtig
is, terwijl verwacht mag worden dat juist het aanbrengen van houtgewas,
boomteelt, fruitteelt e.d. aanlegvergunningplichtig zou zijn.
Ook het feit dat circa de helft van de plannen ontwikkelingen toelaat die
van invloed kunnen zijn met op de openheid, rust en grondwaterstand, is
in strijd met het tevens opnemen van aanlegvergunningen ter bescherming van weidevogelgebieden.

6.12. Water voor nieuw stedelijk gebied
Beleid
Waterhuishoudingsplan:
De inrichting en het beheer van het waterhuishoudkundige systeem zijn
in nieuw stedelijk gebied gericht op:
- een ont- en afwatering die is afgestemd op de gewenste grond- en
oppervlaktewatersituatie voor de functies in het omringende landelijke
gebied;
- het voorkomen of beperken tot een aanvaardbaar risico van wateroverlast voor wegen en bebouwing;
- de ontwikkeling en het behoud van de natuur in het stedelijke gebied;
- de aanleg van verbeterd gescheiden rioolstelsels;
- het voorkomen van zettingen;
- de aanleg van ecologische verbindingszones langs watergangen.
Voorafgaand aan de inrichting is een totale beschouwing nodig van de mogelijkheden voor infiltratie en nuttige inzet van overtollig regenwater, een meervoudig
en schoon gebruik van lijnvormige oppervlaktewateren en waterpartijen en een zo
gesloten mogelijke inzameling, transport en behandeling van geconcentreerd
afvalwater.
Van gemeenten wordt verwacht dat zij in meer grootschalige uitbreidingsplannen
expliciet aandacht besteden aan de te verwachten effecten op de waterhuishouding en de mogelijkheden voor toepassing van de geschetste ketenbenadering.
Voor de riolering wordt in nieuwe gebieden gekozen voor de aanleg van verbeterd gescheiden rioolstelsels.

Handreiking:
Er dient rekening te worden gehouden met hydrologische bescherming
op regionaal en lokaal niveau. Op regionaal niveau kan dat betekenen
dat grootschalige ontwikkelingen zoals stedelijke uitleg niet acceptabel
zijn indien deze leiden tot negatieve effecten op de waterhuishouding, in
het landelijk gebied.
Op lokaal niveau dient rekening te worden gehouden met lokale beïnvloedingsgebieden en bufferzones. Hiermee wordt de hydrologische invloed van stads- en dorpsuitbreidingen op nabij, maar vaak wel buiten
het plangebied gelegen natte natuurgebieden bedoeld. Daartoe dient de

POUDEROVEN COMPAGNONS 5y'
[f

Waterbeleid in Geldeiland 048-005 okt 2000

58

bestemmingsplantoelichting inzicht te verschaffen in het watersysteem
(grond- en oppervlaktewater) en de overleg resultaten met de waterbeheerder. (Aandachtspunt)
Aandachtspunten bij locatiekeuze zijn een juiste ligging t.o.v. ecologische
verbindingszones, situering benedenstrooms van kwetsbare functies en
een afweging van watereffecten op de omgeving.
Bij inrichting zijn onder meer aandachtspunten het niet toepassen van
diepe ontwatering in het stedelijk gebied, het water zoveel mogelijk vasthouden en infiltreren, scheiden van schone en vuile waterstromen en het
bestrijden van vervuiling aan de bron.
Bij uitbreidingsplannen is het tevens wenselijk om regenwater zoveel
mogelijk in het gebied te benutten en afvoer via de riolering te voorkomen. Ook ware bij deze plannen rekening te houden met eventuele stopzetting van waterwinningen. Daardoor zou in de toekomst wateroverlast
kunnen ontstaan. (Aanbeveling)
In het waterhuishoudingsplan wordt aanbevolen voor te vernieuwen stedelijk gebied rekening te houden met grondwatervriendelijke inrichting en
met duurzaam bouwen.
Stads- en dorpsvernieuwing biedt een kans om, ook binnen bestaand
stedelijk gebied, het waterbeheer (incl. Riolering en watervoorziening)
duurzaam in te richten. (Aanbeveling)

Rol bestemmingsplan
De rol van het bestemmingsplan zelf is beperkt. Het bestemmingsplan is
grotendeels de neerslag van een algemener planvormingsproces: lokatiekeuze, architectonische uitwerking. Het wateraspect kan alleen op een
goede wijze worden meegenomen in het bestemmingsplan wanneer er in
het gehele planvormingsproces voldoende aandacht voor is. Met andere
woorden: wanneer alleen in het bestemmingsplan aandacht is voor 'water is het al te laat of gaat het om te gedetailleerde maatregelen die niet
passen binnen het schaalniveau van een bestemmingsplan.
De eerste stap in het voorbereidingsproces is het in beeld brengen van
de hydrologische situatie van het (plan)gebied, waarbij ook buiten
plangrenzen moet worden gekeken. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in watersysteem en waterketen. Het watersysteem geeft inzicht in
grond- en oppervlaktewaterstromen. Waterketens is de verzamelterm
voor alle gebruikers van een watersysteem. Door onttrekkingen, lozingen
en andersoortig gebruik haken deze ketens aan op het watersysteem.
Reeds bij de fase van locatiebepaling kan op deze manier rekening worden gehouden met hydrologische aspecten.
Daarnaast vormt het de basis voor verdere uitwerking op inrichtingsniveau. In deze fase kunnen in plankaart en voorschriften bepaalde bepalingen worden vastgelegd.
Het bestemmingsplan dient minimaal randvoorwaarden te bevatten, die
de hydrologische "nulsituatie" veiligstelt. Dwz geen verslechtering van de
bestaande situatie. Daarnaast kan rekening worden gehouden met bijvoorbeeld het beperken van verhardingen, het aanbrengen van infiltratie-
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voorzieningen, ontwatering, peilbeheer, afkoppeling van regen- en drainagewater. Ook hier weer geldt dat het bestemmingsplan grotendeels de
neerslag is van keuze die eerder of elders zijn gemaakt. Juridisch gezien
is het daarnaast zo dat de planvoorschriften de gebruikers nauwelijks
kunnen dwingen tot een bepaald gebruik, maar dit gewenste gebruik
alleen mogelijk kunnen maken.
De abiotische uitgangssituatie is sterk bepalend voor het hydrologisch en
ecologisch functioneren van een (bouw)locatie. De waterhuishoudkundige oplossingsrichtingen zijn dan ook sterk gebiedsafhankelijk.
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Figuur 11 Nieuw stedelijk gebied

Analyse
Vijf plannen kwamen in aanmerking voor water voor nieuw stedelijk gebied. In één plan wordt gesproken over consequenties voor de grondwaterstand, minimaliseren van verharding en het afkoppelen van regenwater. In de overige plannen wordt in het geheel geen aandacht besteed
aan wateraspecten.
-

Conclusie
In ontwikkelingsplannen met betrekking tot nieuw stedelijk gebied wordt
over het algemeen weinig aandacht besteed aan wateraspecten. Slechts
in één van de geanalyseerde plannen worden de consequenties voor de
grondwaterstand meegenomen in de planvorming.
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Uit de interviews komt naar voren dat gemeenten bij uitbreidingsplannen
(indien dat aan de orde is) aangeven wel degelijk rekening te houden met
wateraspecten. Het probleem hierbij is dat het vaak blijft bij een paragraaf
in de toelichting en dat een en ander niet wordt vastgelegd in de voor schriften of op de plankaart. Zodat bij de uitvoering niet altijd aan de
vooraf gestelde ambities wordt voldaan. Als redenen worden o.a. genoemd dat er bijvoorbeeld geen draagvlak bestaat bij de afdeling Openbare werken of dat er niet voldoende financiële middelen voor handen
zijn.
Deze conclusies sluiten aan bij de geformuleerde verwachtingen onder
het kopje Rol van het bestemmingsplan'. Onze conclusie voor het nieuw
stedelijk gebied is dan ook niet zozeer dat de doorwerking niet heeft
plaatsgevonden, maar dat het bestemmingsplan niet het eerste instrument is waarmee het waterbeleid voor nieuw stedelijk gebied kan worden
uitgevoerd.

6.13. Functie Vil, water voor de openbare drinkwatervoorziening
Beleid
Waterhuishoudingsplan
De inrichting en het beheer van het waterhuishoudkundig systeem zijn
gericht op:
- het beperken van de effecten op de grondwaterstroming en -stand
door waterconservering en/of wateraanvoer;
- het weren van grondwateronttrekking door bedrijven en landbouw in
de directe omgeving van de drinkwaterwinning indien en voorzover dit
nadelige gevolgen heeft voor de grondwaterkwaliteit;
- het beperken van de kans op verontreiniging van oppervlaktewater
door calamiteiten (lozingen/inlaat van gebiedsvreemd water).
In het streekplan en het tweede milieuplan is voor de bescherming van
de grondwaterkwaliteit in de gebieden waar de onttrekkingen plaatsvinden beleid geformuleerd. Deze grondwaterbeschermingsgebieden zijn
daarvoor aangeduid in die plannen.
Doelstellingen boven het basisniveau voor gebieden of wateren die op zich geen
functie vervullen
Behalve op de functies zelf richt het waterhuishoudkundig beleid zich op
de gebieden en wateren die vanwege de hydrologische of ecologische
relaties de functies beïnvloeden en ondersteunen. Daarvoor zijn op de
functiekaart vastgelegd:
- regionale hydrologische beïnvloedingsgebieden;
- natte ecologische verbindingszones;
- verspreide waardevolle wateren;
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Handreiking:
Activiteiten die risico's voor de winning van drinkwater in grondwaterbeschermingsgebieden 13 kunnen opleveren zijn niet acceptabel. Het gaat
om grootschalige nieuwe woonlocaties, bedrijventerreinen, verblijfsrecreatieve terreinen, concentraties van dagrecreatie en de aanleg van infrastructurele werken. (Beleidsuitgangspunt)
Uit het bestemmingsplan zal moeten blijken dat er bij grootschalige uitbreidingen geen groter risico voor grondwaterbeschermingsgebieden
ontstaat en/of hoe risico verminderd wordt. Het begrip grootschalig' is
hier gebruikt omdat het beleid zich niet verzet tegen kleinere functieveranderingen (bijv. enkele woningen waarbij aangetoond moet zijn dat het
risico voor de waterwinning niet toeneemt. Het 'stand-still/step forward'principe voor grondwaterbeschermingsgebieden en het beleid voor de
zoekgebieden brengt met zich mee dat ontwikkelingen die een groter
risico met zich meebrengen niet aanvaardbaar zijn. (Aandachtspunt)
In bestemmingsplannen dient rekening te worden gehouden met de bescherming van grondwaterwinningen. In ieder geval moet de 1- en 25jaarszone op de plankaart worden aangegeven. Het bestemmingsplan
mag niet toestaan dat in de 25-jaarszone ontwikkelingen in bestaande, of
van nieuwe functies, een groter risico opleveren voor drinkwaterwinning
dan in de oorspronkelijke situatie het geval is. Er dient naar vermindering
van dat risico te worden gestreefd. (Aandachtspunt)
Aanbevolen wordt alleen grondwatervriendelijke functies toe te staan,
zoals natuur, bos, park, biologische landbouw, extensieve recreatie. Onder voorwaarden is ook intensiever grondgebruik mogelijk: sportvelden
met beperkt te gebruiken bestrijdingsmiddelen en dagcampings aangesloten op riool of individueel afvalwater behandelingssysteem. Indien
daarbij parkeervoorzieningen nodig zijn, dienen deze vloeistofdicht te
worden aangelegd. (Aanbeveling)
Rol van het bestemmingsplan
Het aangeven van het grondwaterbeschermingsfunctie op de plankaart
heeft al een belangrijke signaalfunctie. Het gebied moet als volwaardige
medebestemming of als een van de doeleinden in een andere bestemming opgenomen worden.
Bij de vermelding op de kaart past een aanlegvergunningstelsel en een
verbod van bepaald gebruik.
Vaak heeft de ligging in een grondwaterbeschermingsgebied geen daadwerkelijke invloed op de inhoud van het plan. Veel stedelijke functies
kunnen in principe met de grondwaterfunctie verenigde worden. In plannen die op beheer zijn gericht of alleen kleinschalige ontwikkelingen mogelijk maken hoeven geen beperkende maatregelen te worden genomen.

De gebieden die in het Streekplan als grondwaterbeschermingsgebied zijn aangewezen
komen overeen met de gebieden die in het Waterhuishoudingsplan zijn aangewezen als
13

functie Vil Water voor openbare drinkwatervoorziening.
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Figuur 12 Water voor de openbare drinkwatervoorziening (bestemming op de kaart en/of
onderdeel van do doeleindenomschrijving)

Analyse
In totaal zijn tien plannen geanalyseerd die betrekking hebben op water
voor de openbare drinkwatervoorziening. In 6 plannen worden de grondwaterbeschermingsgebieden op de plankaart weergegeven. Eveneens in
zes plannen is in de doeleindenomschrijving aandacht besteed aan het
veiligstellen van de grondwaterkwantiteit en -kwaliteit.
Conclusie
In meer dan de helft van de plannen is het grondwaterbeschermingsgebied aangegeven. Gelet op de beperkte betekenis die een grondwaterbeschermingsfunctie in een aantal gevallen heeft voor bestemmingsplannen
is dit op zichzelf een goede score. Drie van de vier plannen zonder vermelding zijn echter ontwikkelingsplannen. Hierin was aandacht voor het
grondwaterbeschermingsgebied wel op zijn plaats geweest.

6.14. Regionale hydrologische beïnvioedingsgebieden
Beleid
Waterhuishoudingsplan
De regionale hydrologische beïnvloedingsgebieden zijn onderscheiden
14:
in
beïnvloedingsgebieden voor kwelafhankelijke landnatuur:
beïnvioedingsgebieden voor kwelafhankelijke land- en waternatuur;
beïnvloedingsgebieden voor kwelafhankelijke landnatuur met diepe
grondwaterstanden.
Het beleid voor de beide eerstgenoemde beïnvloedingsgebieden werkt
door in bestemmingsplannen en wordt hieronder nader besproken.
De regionale beinvloedingsgebieden zijn aangegeven op de Functiekaart bij het Waterhuishoudingsplan; het onderscheid tussen de beïnvioedingsgebieden A, B en C is aange14

geven op een aparte kaart op blz. 47 van het Waterhuishoudingsplan.
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Beïnvioedingsgebieden voor kwelafhankelijke landnatuur
In de beïnvloedingsgebieden voor kwelafhankelijke natuur moet rekening
worden gehouden met de kwaliteit, omvang en stroming van de regionale
kwel ten behoeve van de benedenstroomse gelegen natuur.
Deze aanduiding geeft aan dat in gebieden met de functie l en gebieden
met een diepe grondwaterstand aanvullend beleid nodig is om benedenstrooms gelegen landnatuur (functie III, IV en V) veilig te stellen.
Naast de doelstellingen die in deze gebieden gelden voor de daarin voorkomende functies zijn de inrichting en het beheer van het waterhuishoudkundig systeem mede gericht op:
- een peilbeheer dat benedenstrooms gelegen landnatuur veilig stelt;
- afstemming van de omvang en de plaats van grondwateronttrekkingen op het instandhouden van de gewenste grondwatersituatie voor
de benedenstrooms gelegen landnatuur. De reductiedoelstelling op de
Veluwe wordt daarom met name op deze gebieden gericht.
Beïnvioedingsgebieden voor kwelafhankelijke land- en waternatuur

In de aanduiding 'beïnvioedingsgebieden voor de kwelafhankelijke landen waternatuur' moet naast regionale kwel voor de natte landnatuur rekening worden gehouden met kwaliteit, de kwantiteit en de stroming van
het oppervlaktewater incl. het ondiepe grondwater voor de benedenstroomse gelegen waternatuur. Deze aanduiding geeft aan dat in gebieden met de functie 1 en gebieden met een diepe grondwaterstand aanvullend beleid nodig is om benedenstrooms gelegen waternatuur veilig te
stellen. De aanduiding heeft betrekking op de bovenstroomse (delen van)
de stroomgebieden met de functie IV en V (waternatuur).
Naast de doelstellingen die in deze gebieden gelden voor de daarin voorkomende functies zijn de inrichting en het beheer van het waterhuishoudkundig systeem mede gericht op:
- een peilbeheer dat benedenstrooms gelegen waternatuur veilig stelt;
- afstemming van de omvang en de plaats van grondwateronttrekkingen op het in- en standhouden van de gewenste (grond)watersituatie
(stand, kwaliteit en stroming) voor de benedenstrooms gelegen waternatuur;
- minimale nadelige invloed van menselijk handelen op de kwaliteit van
het oppervlaktewater.
Het ruimtelijk beleid is gelijk aan dat voor de beïnvlo&jjngsgebieden voor de
landnatuur.
Handreiking:
Planologische basisbescherming is van belang in situaties waarin ingrepen in een gebied effect hebben op ecologische waarden elders, zoals bij
de hydrologische beïnvloedingsgebieden en bufferzones rond bestaande
natuurwaarden. (Aandachtspunt)
De regionale beïnvloedingsgebieden liggen bovenstrooms van de natuurgebieden en dus daarbuiten. In bestemmingsplannen dienen in deze
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gebieden geen ontwikkelingen of ingrepen zoals stedelijke uitleg of ontgrondingen, te zijn toegestaan die naar redelijke verwachting negatieve
effecten op waterkwantiteit en -kwaliteit van benedenstrooms gelegen
natuur kunnen hebben.
Kleinere ingrepen zijn toelaatbaar indien uit het bestemmingsplan blijkt
dat negatieve effecten op benedenstrooms gelegen natuur worden voorkomen of minimaal zijn. (Aandachtspunt)

Rol van het bestemmingsplan
Regionale beïnvloedingsgebieden verdienen in ieder geval een duidelijke
vermelding in de toelichting. Indien planologische bescherming wenselijk
is, dan kan deze worden vormgegeven door een medebestemming op de
kaart. Hieraan kunnen vervolgens beschermende voorschriften worden
verbonden. Indien geen aparte bestemming wordt opgenomen, kan een
aanduiding op de kaart gecombineerd worden met bepalingen in de
voorschriften. Belangrijk daarbij is dat bepalingen in bestemmingen worden voorkomen die een verkeerd gebruik mogelijk maken: gebruik dat
het beïnvloedingsgebied kan aantasten, flexibiliteitsbepalingen die een
ongewenst gebruikt mogelijk maken.

(E percentage plannen waarvan
ligging in een regionaal
beïnvloedingsgebied wordt
geconstateerd
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20%

40%

60%

80%

100%

Figuur 13 - Regionaal beïnvloedingsgebied wordt gesignaleerd in het plan, in procenten

Analyse
In totaal zijn 10 plannen geanalyseerd die liggen in gebieden die door de
provincie zijn aangemerkt als regionaal beïnvloedingsgebied.
In twee gevallen wordt ligging van het plan in een regionaal beïnvloedingsgebied gesignaleerd. Acht plannen maken onomkeerbare ruimtelijke
ontwikkelingen mogelijk, vervolgens wordt in maar één geval de effecten
op de benedenstrooms gelegen natte natuur meegewogen. Overigens
gaat het in 6 gevallen om relatief "kleine" ingrepen. In vier gevallen is
ongewenst gebruik van gronden gekoppeld aan een aanlegvergunning of
gebruiksverbod.
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Via vrijstelling of wijziging zijn in 7 gevallen onomkeerbare ingrepen mogelijk, waarbij het merendeel niet of nauwelijks gevolgen zal hebben voor
benedenstrooms gelegen natte natuur.

Conclusie
De regionale beïnvloedingsgebieden komen totaal niet uit de verf; in de
meeste plannen (80%) wordt de ligging in zon gebied helemaal niet gesignaleerd.
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PROVINCIE GELDERLAND
Waterbeleid in Gelderland
Een impressie van de doorwerking in
bestemmingsplannen

Bijlage 1 Gebruikte checklist

POU DEROYEN COMPAGNONS
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CHECKLIST:

Interview:

Checklist analyse waterbeleid 48-005 blz. 1
Pouderoyen Compagnons 31112001

ja/nee
reden
gespreksonderwerpen

Checklist analyse waterbeleid 48-005 blz. 2
Pouderoyen Compagnons 31112001

ALGEMENE WATERASPECTEN
A-Algemeen

T
-

Criterium
(herkomst)
Is er een aparte (integrale) waterparagraaf/waterhoofdstuk opgenomen (alle
aspecten bij elkaar in één paragraaf)?
Zo, nee is er verspreid in de toelichting aandacht besteed aan wateraspecten?

T

Geeft het bestemmingsplan (globaal) inzicht in het watersysteem
grondwatersysteem (grondwaterstromen, kwel, intermediair, infiltratie, oppervlaktewatersysteem)?

T

Wordt ingegaan op het Waterhuishoudingsplan en de daarbij behorende
functietoekenning/relevante aspecten binnen de functies? (functiegebieden of
een van de in deze checklist opgenomen gebiedssoorten)
Is het watersysteem gebruikt als onderlegger voor de bestemmingssystematiek?

-

T
K

-

T
-

T

JA

NEE

Worden de belangrijkste watergangen (A-watergangen en op indicatie van het
waterschap ook de 8-watergangen met bijbehorende kunstwerken aangegeven
meteen beschermende bestemming/ aanduiding b. v. 'Waterstaatkundige
doeleinden?, inclusief een onderhoudsstrook van een bepaalde breedte?
Is er reeds vc5ôr het art. 10-overleg, overleg geweest met het waterschap?
Zo ja zijn de resultaten hiervan in de toelichting weergegeven?
Wordt het resultaat van het artikel 10-overleg met het waterschap weergegeven?

B-Lokale bern vloedingsgebieden
(het betreft lokale infiltratiegebieden, d.w.z. brongebieden van diepe en ondiepe grondwaterstromen, die in
natte natuurgebieden uittreedt.)
K

•

V

•

V

•

V

1

+

Worden eventuele lokale beïnvloedingsgebieden (voortgekomen uit onderzoek
naar het watersysteem) in hef plan aangegeven (ter bescherming van natte na(uur).
b.v. als (mede /dubbel )bestemming of aanduiding?
Zijn er aanlegvergunningen en/of gebruiksverboden opgenomen ter bescherming van het infiltratievermogen en daarmee met bescherming van natte natuur?
Welke_aanlegvergunningen _zijn _opgenomen:
vergraven, verlagen, ophogen van de bodem
verbreden, (ver)graven en dempen van waterlopen, sloten, greppels
aanbrengen van drainage
aanbrengen van dammen, stuwen, bemaling of onderbemaling
aanbrengen_van _oeverbeschoeiing _en/of_aanlegsteigers
dempen van poelen
graven poelen
aanbrengen van verhardingen
aanbrengen van ondergrondse leidingen
overige werkzaamheden (die de waterhuishouding kunnen beïnvloeden)

n.I.:

V
•

V

Is bij de criteria voor de toetsing van aanlegvergunningen rekening gehouden
met deze waarden (afweging belangen landbouw / natuur)?
Gebruiksverboden

Checklist analyse waterbeleid 48-005 blz. 3
Pouderoyen Compagnons 31112001

vergraven, verlagen, ophogen van de bodem
diepwoelen, diepploegen van de bodem
verbreden, (ver)graven en dempen van waterlopen, sloten, greppels
aanbrengen van drainage
aanbrengen van dammen, stuwen, bemaling of onderbemaling
aanbrengen van oeverbeschoeiing en/of aanlegsteigers
dempen van poelen
graven poelen
verwijderen houtgewas, landschapselementen (moerasjes)
scheuren van grasland
omzetten van grasland in bouwland
aanbrengen van verhardingen
aanbrengen van ondergrondse leidingen
recreatief gebruik
het aanbrengen van recreatieve voorzieningen / bouwwerken ten behoeve van recreatief
gebruik
agrarisch gebruik
overige werkzaamheden (die de waterhuishouding kunnen beïnvloeden)
fl.1.:

-

Is er bij flexibiliteitsbepalingen / beschrijving in hoofdlijnen rekening gehouden met lokale beïnvioedingsgebieden?

V

Is in een eventuele beschrijving in hoofdlijnen aandacht besteed aan het veiligstellen van het infiltratievermogen van de lokale beïnvioedingsgebieden ter be- scherming van natte natuur?
Zijn, via vrijstelling! wijziging, (ruimtelijke) ontwikkelingen / onomkeerbare ingreV
pen mogelijk die van invloed kunnen zijn op de bovenstaande waarden?
B.V. uitbreiding bouwblok, hergebruik van vrijkomende bedrijfslocaties
recreatieve nevenactiviteiten, aanleg van fietspaden, aanbrengen van
recreatieve bouwwerken/voorzieningen

Opmerkingen:

T

Zo ja, is de waarde van het beïnvloedingsgebied bij een eventuele belangenafweging meegewogen?
(B.v. dat het infiltratievermogen of de natte natuur niet onevenredig mag worden
aangetast.)
Zijn er flexibiliteitsbepalingen (vrijstelling/wijziging) die gericht zijn op versterking
•
V
van de water- en landnatuur van het hoogste ecologische niveau (bijv. omzetten
naar natuur)?

•

Opmerkingen:

Checklist analyse waterbeleid 48005 blz. 4
Poudernyen Compagnons 31112001

ja

nee

GEBIEDEN VAN HET HOOGSTE ECOLOGISCH NIVEAU (zowel gebieden als
lijnvormige wateren)

K/
V

Is er een beschermende regeling / bestemming opgenomen? (directe regeling)
Hebben de gebieden en wateren van het hoogste ecologische niveau een beschermende bestemming gekregen d. w.z. direct bestemd als 'Natuurgebied'/
natte natuurl water voor water- en/of landnatuur?
Of is er sprake van een aanduiding / differentiatie binnen een andere

V

bestemming?
Is in doeleindenomschrijving aandacht besteed aan het veiligstellen van landen waternatuur?

-

T

- 1
V, K
T
T
V

V

V

Is er overleg geweest m.b.t. de vraag hoe de bescherming van wateren van het
hoogste ecologisch niveau plaats kan vinden
Zijn er (lokale) hydrologische bufferzones aangegeven ter bescherming van natte natuur? (Dit zijn gebieden waarbinnen veranderingen van het (grond) waterniveau van invloed zijn op de grondwaterstand in het natuurgebied)
Zo nee, wordt gemotiveerd aangegeven dat een bufferzone niet noodzakelijk is
(na overleg met het waterschap)?
Zo ja, is hierover overleg gevoerd met het waterschap, bijvoorbeeld over de
begrenzing van de bufferzone?
Kunnen er bij de bouwmogelijkheden, nadere eisen gesteld worden aan de situering i.v.m. natte natuur / oevers/ watergangen en/of hydrologische bufferzones?
Zijn er aanlegvergunningen / gebruiksverboden opgenomen ter bescherming
van de natuurwaarden en of behoud van minimaal de huidige waterhuishoudkundige situatie (ook kijken naar evt. buffergebieden)?
Welke_aanlegvergunningen _zijn _opgenomen:
vergraven, verlagen, ophogen van de bodem
diepwoelen, diepploegen van de bodem
verbreden, (ver)graven en dempen van waterlopen, sloten, greppels
aanbrengen van drainage
aanbrengen van dammen, stuwen, bemaling of onderbemaling
aanbrengen van oeverbeschoeiing en/of aanlegsteigers
dempen van poelen
graven poelen
verwijderen houtgewas, landschapselementen (moerasjes)
scheuren van grasland
omzetten van grasland in bouwland
aanbrengen van verhardingen
aanbrengen van ondergrondse leidingen
overige werkzaamheden (die de waterhuishouding kunnen beïnvloeden)

nl.:

- V
V

Is bij de criteria voor de toetsing van aanlegvergunningen rekening gehouden
met deze waarden (afweging belangen landbouw/ natuur)?
Gebruiksverboden

Checklist analyse waterbeleid 48-005 blz. 5
Pouderoyen Compagnons 31112001

Ja

nee

vergraven, verlagen, ophogen van de bodem
diepwoelen, diepploegen van de bodem
verbreden, (ver)graven en dempen van waterlopen, sloten, greppels
aanbrengen van drainage
aanbrengen van dammen, stuwen, bemaling of onderbemaling
aanbrengen van oeverbeschoeiing en/of aanlegsteigers
dempen van poelen
graven poelen
verwijderen houtgewas. landschapselementen (moerasjes)
scheuren van grasland
omzetten van grasland in bouwland
aanbrengen van verhardingen
aanbrengen van ondergrondse leidingen
recreatief gebruik
het aanbrengen van recreatieve voorzieningen / bouwwerken ten behoeve van recreatief gebruik
agrarisch gebruik
overige werkzaamheden (die de waterhuishouding kunnen beïnvloeden)

n.L:

Is er bij flexibiliteitsbepalingen/beschrijving in hoofdlijnen rekening gehouden met water- en landnatuur van het hoogste ecologische niveau?

V
V

Is in een eventuele beschrijving in hoofdlijnen aandacht besteed aan het veiligstellen van land- en waternatuur van het hoogste ecologische niveau?
Zijn, via vrijstelling! wijziging, (ruimtelijke) ontwikkelingen / onomkeerbare ingrepen mogelijk die van invloed kunnen zijn op de bovenstaande waarden?
6.v. uitbreiding bouwblok, hergebruik van vrijkomende bedrijfslocaties
recreatieve nevenactiviteiten, aanleg van fietspaden, aanbrengen van
recreatieve bouwwerken/voorzieningen
Opmerkingen:

V

V

Zo ja, zijn de natuurwaarden bij een eventuele belangenafweging mee-

gewogen?
Zijn er flexibiliteitsbepalingen (vrijstelling/wijziging) die gericht zijn op versterking
van de water- en landnatuur van het hoogste ecologische niveau?
(bijv. omzetten naar natuur)
Opmerkingen:

Algemene opmerkingen:

Checklist analyse waterbeleid 48-005 blz. 6
Pouderoyen Compagnons 31112001

ja

nee

FUNCTIE II, water voor landbouw en niet kwelafhankelijke landnatuur
FUNCTIE III, water voor landbouw en kwelafhankeljke landnatuur
FUNCTIE IV, water voor landbouw en kwelafhankeljke land- en waternatuur
Is er een beschermende regeling / bestemming opgenomen? (directe regeling) gericht op planologische basisbescherming?
ja

[

Is er een medebestemming /aanduiding opgenomen gericht op bescherming
water voor land- en waternatuur (planologische basisbescherming)
(bijvoorbeeld gecombineerd met een waterstaatkundige bestemming of een
agrarische bestemming of gekoppeld aan landelijk gebied B, waar natuur de

K

belangrijkste functie is.)
T

Is er overleg geweest met het waterschap m.b.t. de vraag hoe de bescherming
van wateren van het hoogste ecologisch niveau plaats kan vinden?
Zijn er (lokale) hydrologische bufferzones aangegeven ter bescherming van natte natuur? Dit zijn gebieden waarbinnen veranderingen van het (grond) waterniveau van invloed zijn op de grondwaterstand in het natuurgebied
Zo nee, wordt gemotiveerd aangegeven dat een bufferzone niet noodzakelijk is
(na overleg met het waterschap
Zo ja, is hierover overleg gevoerd met het waterschap, bijvoorbeeld over de
begrenzing van de bufferzone?
Is er een relatie tussen de buffergebieden en de inzet van Relatienota- en na-

T,
V, K
T
T
T

tuurontwikkelingsinstrumentarium (rond bestaande natuurgebieden)?
(blz. 63 streekplan)
Is in de doeleindenomschrijving aandacht besteed aan het veiligstellen van wa-

V

ter voor natte natuur?

T
V

V
V

Is er overleg geweest m.b.t. de vraag hoe de bescherming van natte natuur in
functie_II,_III_of_IV_gebieden_plaats _kan _vinden ?
Kunnen er bij de bouwmogelijkheden, nadere eisen gesteld worden aan de situering i.v.m. natte natuur / oevers/ watergangen en/of hydrologische bufferzones?
Zijn er aanlegvergunningen / gebruiksverboden opgenomen ter bescherming
van de waarden?
Welke_aanlegvergunningen_zijn_opgenomen:
vergraven, verlagen, ophogen van de bodem
diepwoelen, diepploegen van de bodem
verbreden, (ver)graven en dempen van waterlopen, sloten, greppels

aanbrengen van drainage
aanbrengen van dammen, stuwen, bemaling of onderbemaling
aanbrengen van oeverbeschoeiing en/of aanlegsteigers

dempen van poelen

graven poelen
verwijderen houtgewas, landschapselementen (moerasjes)
scheuren van grasland
omzetten van grasland in bouwland
aanbrengen van verhardingen
aanbrengen van ondergrondse leidingen

-

overige werkzaamheden (die de waterhuishouding kunnen beïnvloeden)nI.:

Checklist analyse waterbeleid 48-005 blz. 7
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nee

V

Is bij de criteria voor de toetsing van aanlegvergunningen rekening gehouden

- met deze waarden (afweging belangen landbouw / natuur)?

V

Gebruiksverboden
vergraven, verlagen, ophogen van de bodem
diepwoelen, diepploegen van de bodem
verbreden, (ver)graven en dempen van waterlopen, sloten, greppels
aanbrengen van drainage
aanbrengen van dammen, stuwen, bemaling of onderbemaling
aanbrengen van oeverbeschoeiing en/of aanlegsteigers
dempen van poelen
graven poelen
verwijderen houtgewas, landschapselementen (moerasjes)
scheuren van grasland
omzetten van grasland in bouwland
aanbrengen van verhardingen
aanbrengen van ondergrondse leidingen
recreatief gebruik (functie IV)
het aanbrengen van recreatieve voorzieningen / bouwwerken ten behoeve van recreatief gebruik (functie IV)
agrarisch gebruik
overige werkzaamheden (die de waterhuishouding kunnen beïnvloeden)

Is er bij flexibiliteitsbepalingen/beschrijving in hoofdlijnen rekening gehouden met natte natuur
V

Is in een eventuele beschrijving in hoofdlijnen aandacht besteed aan het veilig-

- - stellen van water voor land- en /of waternatuur?

V

Zijn, via vrijstelling! wijziging, (ruimtelijke) ontwikkelingen / onomkeerbare ingrepen mogelijk die van invloed kunnen zijn op de bovenstaande waarden?
B.v. uitbreiding bouwblok, hergebruik van vrijkomende bedrijfslocaties, aanleg
van fietspaden, aanlegsteigers

Opmerkingen:

-

Zo ja, zijn deze natuurwaarden bij een eventuele belangenafweging meeV

gewogen?
Zijn er flexibiliteitsbepalingen (vrijstelling/wijziging) die gericht zijn op versterking
van de water- en landnatuur?
(bijv. omzetten naar natuur)

Opmerkingen:

Algemene opmerkingen:

Checklist analyse waterbeleid 48-005 blz. 8
Pouderoyen Compagnons 31112001

ja

nee

NATTE NATUUR IN FUNCTIE 1 (WATER VOOR LANDBOUW) GEBIEDEN

T

Is er een beschermende regeling / bestemming opgenomen? (directe regeling) (gericht op planologische basisbescherming) ?

-

T
K

-

V
T,
V, K
T
T
-

T
V
V
V

Is in bij de inventarisatie van kleine natuur- en landschapselementen onderscheid gemaakt in natte en droge elementen?
Is er een medebestemming / aanduiding / differentiatie opgenomen gericht op
bescherming van natte natuurelementen
(bijvoorbeeld gecombineerd met een waterstaatkundige bestemming of een
agrarische bestemming)
Is in doeleindenomschrijving aandacht besteed aan het veiligstellen van verspreide natte natuur?

Zijn er (lokale) hydrologische bufferzones aangegeven ter bescherming van natte natuur? Dit zijn gebieden waarbinnen veranderingen van het (grond) waterniveau van invloed zijn op de grondwaterstand in het natuurgebied?
Zo nee, wordt gemotiveerd aangegeven dat een bufferzone niet noodzakelijk is
(na overleg met het waterschap?
Zo ja, is hierover overleg gevoerd met het waterschap, bijvoorbeeld over de
begrenzing van de bufferzone?
Is er overleg geweest met het waterschap m.b.t. de vraag hoe de bescherming
van natte natuur in functie 1 gebieden plaats kan vinden?
Kunnen er bij de bouwmogelijkheden, nadere eisen worden gesteld aan de situering i.v.m. natte natuurelementen / oevers! watergangen
Zijn er aanlegvergunningen / gebruiksverboden opgenomen ter bescherming
van de waarden?
Welke aanlegvergunningen zijn opgenomen:
vergraven, verlagen, ophogen van de bodem
diepwoelen, diepploegen van de bodem
verbreden, (ver)graven en dempen van waterlopen, sloten, greppels
aanbrengen van drainage
aanbrengen van dammen, stuwen, bemaling of onderbemaling
aanbrengen van oeverbeschoeiing en/of aanlegsteigers
dempen van poelen
graven poelen
verwijderen houtgewas, landschapselementen (moerasjes)
scheuren van grasland
omzetten van grasland in bouwland
aanbrengen van verhardingen
aanbrengen van ondergrondse leidingen
overige werkzaamheden (die de waterhuishouding kunnen beïnvloeden)

nl.:

-

V

- -

V

Is bij de criteria voor de toetsing van aanlegvergunningen rekening gehouden
met deze waarden (afweging belangen landbouw / natuur)?
Gebruiksverboden
vergraven, verlagen, ophogen van de bodem
diepwoeien, diepploegen van de bodem
verbreden, (ver)graven en dempen van waterlopen, sloten, greppels
aanbrengen van drainage

Checklist analyse waterbeleid 48-005 blz. 9
Pouderoyen Compagnons 31112001

ja

nee

aanbrengen van dammen, stuwen, bemaling of onderbemaling
aanbrengen van oeverbeschoeiing en/of aanlegsteigers
dempen van poelen
graven poelen
verwijderen houtgewas, landschapselementen (moerasjes)
scheuren van grasland
omzetten van grasland in bouwland
aanbrengen van verhardingen
aanbrengen van ondergrondse leidingen
agrarisch gebruik
overige werkzaamheden (die de waterhuishouding kunnen beïnvloeden)

V
V

V
-

V

Is er bij flexibiliteitsbepalirigen/beschrijving in hoofdlijnen rekening gehouden met natte natuur?
Is in een eventuele beschrijving in hoofdlijnen aandacht besteed aan het veiligstellen van natte natuur in functie 1 gebieden?
Zijn, via vrijstelling! wijziging, (ruimtelijke) ontwikkelingen / onomkeerbare ingrepen mogelijk die van invloed kunnen zijn op de bovenstaande waarden?
B.v. uitbreiding bouwblok, hergebruik van vrijkomende bedrijfslocaties, aanleg
van fietspaden
Opmerkingen:

Zo ja, zijn deze natuurwaarden bij een eventuele belangenafweging meegewogen?
Zijn er flexibiliteitsbepalingen (vrijstelling/wijziging) die gericht zijn op versterking
van de natte natuur? (bijv. omzetten naar natuur)
Opmerkingen:

Algemene opmerkingen:

Checklist analyse waterbeleid 48-005 blz. tO
Pouderoyen Compagnons 31112001

ja

nee

VERSPREIDE WAARDEVOLLE WATEREN
Is er een beschermende regeling / bestemming opgenomen? (directe regeling)

K
-

V

Is er een specifieke bestemming / aanduiding opgenomen gericht op bescher ming van verspreide wateivolle wateren (lijnvormig)
(bijvoorbeeld gecombineerd met een waterstaatkundige bestemming)
Is in doeleindenomschrijving aandacht besteed aan het veiligstellen van verspreide watervolle wateren (lijnvormig)? (met name natuurlijke morfologie van

- de wateren)

T

Is er overleg geweest met het waterschap m.b.t. de vraag hoe de bescherming
van lijnvormige verspreide waardevolle wateren plaats kan vinden?

V

Kunnen er bij de bouwmogelijkheden, nadere eisen worden gesteld aan de situering i.v.m. natte natuur / oevers/ watergangen?
Zijn er aanlegvergunningen / gebruiksverboden opgenomen ter bescherming
van de waarden?
Welke aanlegvergunningen zijn opgenomen:
vergraven, verlagen, ophogen van de bodem
diepwoelen, diepploegen van de bodem
verbreden, (ver)graven en dempen van waterlopen, sloten, greppels
aanbrengen van drainage
aanbrengen van dammen, stuwen, bemaling of onderbemaling
aanbrengen van oeverbeschoeiing en/of aanlegsteigers
dempen van poelen
graven poelen

V
V

verwijderen houtgewas, landschapselementen (moerasjes)
scheuren van grasland
omzetten van grasland in bouwland
aanbrengen van verhardingen
aanbrengen van ondergrondse leidingen
overige werkzaamheden (die de waterhuishouding kunnen beïnvloeden)nL:

- V
Is bij de criteria voor de toetsing van aanlegvergunningen rekening gehouden
- met deze waarden (afweging belangen landbouw / natuur)?

V

Gebruiksverboden
vergraven, verlagen, ophogen van de bodem
diepwoelen, diepploegen van de bodem
verbreden, (ver)graven en dempen van waterlopen, sloten, greppels
aanbrengen van drainage
aanbrengen van dammen, stuwen, bemaling of onderbemaling
aanbrengen van oeverbeschoeiing en/of aanlegsteigers
dempen van poelen
graven poelen
verwijderen houtgewas, landschapselementen (moerasjes)
scheuren van grasland
omzetten van grasland in bouwland
aanbrengen van verhardingen
aanbrengen van ondergrondse leidingen
recreatief gebruik

Checklist analyse waterbeleid 48-005 blz. II
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ja

neen

het aanbrengen van recreatieve voorzieningen / bouwwerken ten behoeve van recreatief
gebruik
agrarisch gebruik
overige werkzaamheden (die de waterhuishouding kunnen beïnvloeden)

Is er bij flexibiliteitsbepalingen/beschrijving in hoofdlijnen rekening gehouden met verspreide waardevolle wateren?

-

V
- -

V

ja

nee

Is in een eventuele beschrijving in hoofdlijnen aandacht besteed aan het veiligstellen van verspreide waardevolle wateren?
Zijn, via vrijstelling! wijziging, (ruimtelijke) ontwikkelingen / onomkeerbare ingrepen mogelijk die van invloed kunnen zijn op de bovenstaande waarden?
B.v. uitbreiding bouwblok, hergebruik van vrijkomende bedrijfslocaties, aanleg
van fietspaden
Opmerkingen:

V

Zo ja, zijn de natuurwaarden bij een eventuele belangenafweging meegewogen?
Zijn er flexibiliteitsbepalingen (vrijstelling/wijziging) die gericht zijn op versterking
van de verspreide waardevolle wateren (bijv. omzetten naar natuur)
Opmerkingen:

Algemene opmerkingen:

WEIDEVOGEL GEBIEDEN

T
K
-

V

Is er een beschermende regeling / bestemming opgenomen? (directe regeling)
Is er een (mede) bestemming / aanduiding opgenomen gericht op bescherming
van weidevogelgebieden (planologische basisbescherming)?
(benaming Weidevogelgebied'/'(landschappelijke) openheid)

Is in doeleindenomschrijving aandacht besteed aan het veiligstellen van weidevogelgebieden?

worden de volgende aspecten genoemct.?
openheid
rust
handhaving van de grondwaterstand
T
Is er overleg geweest m.b.t. de vraag hoe de bescherming van weidevogelbiotopen plaats kan vinden?

analyse waterbeleid 48-005
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ja

nee

V

Kunnen er bij de bouwmogelijkheden, nadere eisen worden gesteld aan de situering i.v.m. waterhuishouding /openheid gebied?
V
Zijn er aanlegvergunningen / gebruiksverboden opgenomen ter bescherming
van de weidevogelgebieden (gericht op werkzaamheden die openheid, rust en
- grondwaterstand kunnen beïnvloeden/aantasten
V
Welke aanlegvergunningen zijn opgenomen:
vergraven, verlagen, ophogen van de bodem
diepwoelen, diepploegen van de bodem
verbreden, (ver)graven en dempen van waterlopen, sloten, greppels
aanbrengen van drainage
aanbrengen van dammen, stuwen, bemaling of onderbemaling
aanbrengen van oeverbeschoeiing en/of aanlegsteigers
dempen van poelen
graven poelen
verwijderen houtgewas, landschapselementen (moerasjes)
scheuren van grasland
aanbrengen van houtgewas
aanbrengen van boomteelt, houtteelt, sierteelt
omzetten van grasland in bouwland
aanbrengen van verhardingen
aanbrengen van ondergrondse leidingen
overige werkzaamheden (die de waterhuishouding kunnen beïnvloeden)
n.L:

-

V

Is bij de criteria voor de toetsing van aanlegvergunningen rekening gehouden

- - met deze waarden (afweging belangen landbouw / natuur)?

V

Gebruiksverboden
vergraven, verlagen, ophogen van de bodem

diepwoelen, diepploegen van de bodem
verbreden, (ver)graven en dempen van waterlopen, sloten, greppels
aanbrengen van drainage
aanbrengen van dammen, stuwen, bemaling of onderbemaling
aanbrengen van oeverbeschoeiing en/of aanlegsteigers
dempen van poelen
graven poelen
verwijderen houtgewas, landschapselementen (moerasjes)
aanbrengen van houtgewas
aanbrengen van boomteelt, houtteelt, sierteelt
scheuren van grasland
omzetten van grasland in bouwland
aanbrengen van verhardingen
aanbrengen van ondergrondse leidingen
agrarisch gebruik
overige werkzaamheden (die de waterhuishouding kunnen beïnvloeden)
n. L:
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-

V

V

-

V

Is er bij flexibiliteitsbepalingen/beschrijving in hoofdlijnen rekening gehouden met de weidevogelgebieden?
Is in een eventuele beschrijving in hoofdlijnen aandacht besteed aan het veiligstellen van weidevogelgebieden?
Wordt in een eventueel afstemmingskader aandacht besteed aan de regelgeving van het waterschap (afstemming met de Keur)
Zijn, via vrijstelling! wijziging, (ruimtelijke) ontwikkelingen/ onomkeerbare ingrepen die mogelijk van invloed kunnen zijn op de weidevogels /aantasting van de
weidevogelbiotopen?
B. v. uitbreiding bouwblok, hergebruik van vrijkomende bedrijfslocaties, aanleg
van fietspaden
Opmerkingen:

ja

nee

Zo ja, zijn bij eventuele belangenafweging de factoren rust en openheid als
randvoorwaarden meegenomen?
Zijn er flexibiliteitsbepalingen (vrijstelling/wijziging) die gericht zijn op versterking
(van de natuurwaarden) van weidevogelgebieden? (bijv. omzetten naar natuur)
Opmerkingen:

Algemene opmerkingen:

ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONES
Algemeen
Wordt het ambitieniveau van de ecologische zone toegelicht, m.a.w. voor welke
dieren/ natuurdoeltype is de zone bedoeld, wat is de gewenste omvang en vorm
van de zone?
Maakt het bestemmingsplan(ruimtelijke) ontwikkelingen /onomkeerbare ingreT
pen mogelijk, die realisatie van natuurwaarden onmogelijk maken / negatief
beïnvloeden?
(zoals woning- en wegenbouw, nieuwvestiging of uitbreiding van agrarische be- drijven)
T
Zo ja, zijn bij eventuele belangenafweging de ecologische waarden meegewogen?
T

K
V

Is er een beschermende regeling / bestemming opgenomen? (directe rege- Ja
ling)
Worden reeds gerealiseerde verbindingen op de kaart aangegeven (bestemd /
aangeduid)?
Kunnen er bij de bouwmogelijkheden, nadere eisen worden gesteld aan de situering t.o.v. ecologische verbindingszones?

Checklist analyse waterbeleid 48-005 blz.
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nee

V

-

V

Worden de reeds gerealiseerde delen van de ecologische zones beschermd
d.m.v. aanlegvergunningen en gebruiksverboden?
Welke aanlegvergunningen zijn opgenomen:
vergraven, verlagen, ophogen van de bodem
diepwoelen, diepploegen van de bodem
verbreden, (ver)graven en dempen van waterlopen, sloten, greppels
aanbrengen van drainage
aanbrengen van dammen, stuwen, bemaling of onderbemaling
aanbrengen van oeverbeschoeiing en/of aanlegsteigers
dempen van poelen
graven poelen
verwijderen houtgewas, landschapselementen (moerasjes)
scheuren van grasland
aanbrengen van houtgewas
aanbrengen van boomteelt, houtteelt, sierteelt
omzetten van grasland in bouwland
aanbrengen van verhardingen
aanbrengen van ondergrondse leidingen
overige werkzaamheden (die de waterhuishouding kunnen beïnvloeden)

Is bij de criteria voor de toetsing van aanlegvergunningen rekening gehouden
met deze waarden (afweging belangen landbouw / natuur)?
Gebruiksverboden
vergraven, verlagen, ophogen van de bodem
diepwoelen, diepploegen van de bodem
verbreden, (ver)graven en dempen van waterlopen, sloten, greppels
aanbrengen van drainage
aanbrengen van dammen, stuwen, bemaling of onderbemaling
aanbrengen van oeverbeschoeiing en/of aanlegsteigers
dempen van poelen
graven poelen
verwijderen houtgewas, landschapselementen (moerasjes)
aanbrengen van houtgewas
aanbrengen van boomteelt, houtteelt, sierteelt
scheuren van grasland
omzetten van grasland in bouwland
aanbrengen van verhardingen
aanbrengen van ondergrondse leidingen
agrarisch gebruik
overige werkzaamheden (die de waterhuishouding kunnen beïnvloeden)
n. L

Is er bij flexibiliteitsbepalingen/beschrljving in hoofdlijnen rekening gehouden met de te realiseren ecologische verbindingszones
Worden nog te realiseren (natte) ecologische verbindingszones indicatief
V
aangegeven
met daaraan gekoppeld een wijzigingsbevoegdheid?
- -

V

Is in een eventuele beschrijving in hoofdlijnen aandacht besteed aan het veiligstellen van de te realiseren ecologische verbindingszones?
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ja

nee

Wordt (in een eventueel afstemmingskader) aandacht besteed aan de regelgeving van het waterschap (afstemming met de Keur)?
V

Zijn, via vrijstelling! wijziging, (ruimtelijke) ontwikkelingen / onomkeerbare ingrepen mogelijk, die realisatie van natuurwaarden onmogelijk maken /negatief
beïnvloeden?
(zoals woning- en wegenbouw, nieuwvestiging of uitbreiding van agrarische
bedrijven)

Zo ja, zijn bij eventuele belangenafweging de ecologische waarden meegewogen?
Algemene opmerkingen:

•

REGIONALE BEÏNVL OEDINGSGEBIEDEN

1 Algemeen

-

T

Wordt de ligging van (een deel van) plangebied in een regionaal beïnvloedingsgebied gesignaleerd?

T

Maakt het bestemmingsplan (ruimtelijke) ontwikkelingen /onomkeerbare ingrepen mogelijk, die van invloed kunnen zijn op benedenstrooms gelegen natte

natuur?
(zoals woning- en wegenbouw, nieuwvestiging of uitbreiding van agrarische bedrijven)

V
T
-

-

T
T

-

T

V, K
V

V
V
V

Zo ja, zijn bij eventuele belangenafweging de effecten op benedenstrooms gelegen natte natuur meegewogen?
Zo ja er is sprake van nieuwe ontwikkelingen, maar deze kunnen naar redelijke
verwachting niet leiden tot negatieve effecten op waterkwantiteitl-kwaliteit van
benedenstrooms gelegen natuur?
Zo ja er is sprake van een kleinere ingreep, waarvan blijkt dat negatieve effecten op benedenstrooms gelegen natuur wordt voorkomen of minimaal zijn?
Zo ja zijn er compenserende maatregelen voorgesteld, indien sprake is van
nieuwe ontwikkelingen, die van invloed kunnen zijn op benedenstrooms gelegen
natuur?
*
Is een en ander_gemotiveerd _aangegeven?
Is er een beschermende regeling / bestemming opgenomen? (directe regeling)
Is er een (medel dubbel) bestemming/aanduiding opgenomen gericht op bescherming de regionale beïnvloedingsgebieden?

Is in doeleindenomschrijving aandacht besteed aan het veiligstellen van infiltratiemogelijkheden in de regionale beïnvioedingsgebieden en daarmee het veiligstellen van benedenstrooms gelegen natte natuur?
Kunnen er bij de bouwmogelijkheden, nadere eisen worden gesteld aan de situering i.v.m. infiltratiemogelijkheden?
Zijn ongewenste werken en werkzaamheden aan een aanlegvergunning of gebruiksverbod gekoppeld?
Welke aanlegvergunningen zijn opgenomen:
vergraven, verlagen, ophogen van de bodem
diepwoelen, diepploegen van de bodem
verbreden, (ver)graven en dempen van waterlopen, sloten, greppels
aanbrengen van drainage
aanbrengen van dammen, stuwen, bemaling of onderbemaling
aanbrengen van oeverbeschoeiing en/of aanlegsteigers
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dempen van poelen
graven poelen
verwijderen houtgewas, landschapselementen (moerasjes)
scheuren van grasland
aanbrengen van houtgewas
aanbrengen van boomteelt, houtteelt, sierteelt
omzetten van grasland in bouwland
aanbrengen van verhardingen
aanbrengen van ondergrondse leidingen
overige werkzaamheden (die de waterhuishouding kunnen beïnvloeden)

V

Gebruiksverboden
vergraven, verlagen, ophogen van de bodem
diepwoelen, diepploegen van de bodem
verbreden, (ver)graven en dempen van waterlopen, sloten, greppels
aanbrengen van drainage
aanbrengen van dammen, stuwen, bemaling of onderbemaling
aanbrengen van oeverbeschoeiing en/of aanlegsteigers
dempen van poelen
graven poelen
verwijderen houtgewas, landschapselementen (moerasjes)
aanbrengen van houtgewas
aanbrengen van boomteelt, houtteelt, sierteelt
scheuren van grasland
omzetten van grasland in bouwland
aanbrengen van verhardingen
aanbrengen van ondergrondse leidingen
agrarisch gebruik
overige werkzaamheden (die de waterhuishouding kunnen beïnvloeden)

n. L

Is er bij flexibiliteitsbepalingen/beschrijving in hoofdlijnen rekening gehouden met regionale beïnvioedingsgebieden

-

V
V

Is in een eventuele beschrijving in hoofdlijnen aandacht besteed aan het veiligstellen van de regionale beïnvloedingsgebieden (behoud infiltratie)?
Zijn, via vrijstelling! wijziging, (ruimtelijke) ontwikkelingen / onomkeerbare ingrepen mogelijk die van invloed kunnen zijn op benedenstrooms gelegen natte natuur?
B.v. woningbouw, nieuwvestiging agrarisch bedrijf, uitbreiding bouwblok,
hergebruik van vrijkomende bedrijfslocaties, aanleg van fietspaden

Opmerkingen:

- V
-

T

Zo ja, zijn bij eventuele belangenafweging de effecten op benedenstrooms
cie legen_natte_natuur _meegewogen?
Zo ja er is sprake van nieuwe ontwikkelingen, maar deze kunnen naar redelijke
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ja

nee

T
T

T
V

verwachting niet leiden tot negatieve effecten op waterkwantiteitl-kwaliteit van
benedenstrooms gelegen natuur?
Zo ja er is sprake van een kleinere ingreep, waarvan blijkt dat negatieve
effecten op benedenstrooms gelegen natuur wordt voorkomen of minimaal zijn?
Zo ja zijn er compenserende maatregelen voorgesteld, indien sprake is van
nieuwe ontwikkelingen, die van invloed kunnen zijn op benedenstrooms gelegen
natuur?
*
Is een en ander gemotiveerd aangegeven?
Zijn er flexibiliteitsbepalingen (vrijstelling/wijziging) die gericht zijn op versterking
van de benedenstrooms gelegen natte natuur? (verbeteren infiltratie, uitbreiding
/opnemen van lokale bufferzones, beïnvloedingsgebieden)
Opmerkingen:

Algemene opmerkingen:

WATER VOOR NIEUW STEDELIJK GEBIED
T
- T
- T
- T

T

K
- T

Zijn hydrologische belangen meegewogen in de locatiebepaling van het nieuw
stedelijk gebied?
Besteedt het plan aandacht aan de consequenties voor de grondwaterstand?
Is in het plan gestreefd naar minimalisering van verharding?
Wordt het regenwater afgekoppeld?
Wordt in de toelichting aandacht besteed aan de mogelijkheid van infiltratie van
regenwater?
als er inderdaad geïnfiltreerd wordt:
is de infiltratie op de kaart aangeduid?
is de infiltratie in de voorschriften vermeld? (beschrijving in hoofdlijnen;
doeleindenomschrijving; aanlegvergunningstelsel)
Wordt het type rioleringssysteem vermeld? (bijv. verbeterd gescheiden stelsel)
Algemene opmerkingen:
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WATER VOOR DE OPENBARE DRINKWA TER VOORZIENING
Grondwaterbeschermingsgebieden

K
-

-

V

-

TN/
K

Is er een beschermende regeling / bestemming opgenomen (directe regeling)?
Is het Grondwaterbeschermingsgebied als zodanig op de plankaart aangegeven? (als bestemming of als aanduiding)
benaming: Grondwaterbeschermingsgebied/Milieubeschermingsgebied
Is in de doeleindenomschrijving aandacht besteed aan bescherming van de
grondwaterkwantiteit en —kwaliteit binnen de grondwaterbescherm ingsgebieden
Is er bij flexibiliteitsbepalingen/beschrijving in hoofdlijnen rekening gehouden met grondwaterbeschermingsgebieden
Is in een eventuele beschrijving in hoofdlijnen aandacht besteed aan het veiligstellen van de grondwaterbeschermingsgebieden
Wordt in een eventueel afstemmingskader aandacht besteed aan de regelgeving_van_de_provinciale_milieuverordening
Is in het bestemmingsplan het oprichten van nieuwe bouwwerken uitgesloten?
Verhindert het bestemmingsplan ontwikkelingen in bestaande of van nieuwe
functies die van invloed kunnen zijn op de waterkwantiteit en -kwaliteit?
(en die een groter risico opleveren voor drinkwaterwinning dan in de
oorspronkelijke situatie het geval is)
Algemene opmerkingen:

Checklist analyse waterbeleid 48-005 blz. 19
Pouderoyen Compagnons 31112001

ja

nee

ja

nee

PROVINCIE GELDERLAND
Waterbeleid in Gelderland
Een impressie van de doorwerking in
bestemmingsplannen

Bijlage 2 Samenvattende conclusies per
bestemmingsplan

POUDEROVEN COMPAGNONS
Doorwerking waterbeleid 048-005 okt 2000
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CONCLUSIES PER BESTEMMINGSPLAN
De plannen zijn doorlopend genummerd vanaf 11; de nrs. 1-10 bestaan dus niet. Een aantal nummers
is vervallen: het betreft plannen die in eerste instantie wel voor het onderzoek zijn geselecteerd, maar
afvielen omdat er geen dossier beschikbaar was of omdat het plan zich niet voor analyse leende (in
het plangebied komt de betreffende functie niet voor, correctieplannen waarin grotendeels naar een
ouder moederplan wordt verwezen, e.d.).

1 Plannr. 1

11 Structuurweg 10 fase
Nijkerk
Weidevogelgebied
Planologische regeling ten behoeve van nieuw wegtracé. Aan wateraspecten dan wel
weidevogelgebieden wordt in het plan geen aandacht besteed.

12 Betuweroute
Tiel
Weidevogelgebied
Planologische regeling voor de aanleg van de Betuwespoorlijn. In het plan wordt wel
-aandacht besteed aan enkele wateraspecten maar niet aan weidevogels.
13 Kraaienhof
Ubbergen
FV, weidevogelgebied
Betreft een plan t.b.v. de planologische regeling van een zand- en kleiwinning gevolgd door
natuurontwikkeling, zulks in nauw overleg met de provincie en polderdistrict. Ontgronding
betreft vrijwel gehele gebied.
14 Delta Schuitenbeek
Putten
Weidevogelgebied
Planologische basis voor de aanleg van dam, waardoor geëutrofieerd water niet meer in
randmeer komt. Wel aandacht voor water(vogels) en waterkwaliteit randmeren. Weidevogels
komen echter niet aan de orde.
15 Verblijfsrecreatieterrein Buren
Buren
Weidevogelgebied
Concluderend: het plan scoort slecht. Het plan is wel een voorbeeld van het
type plan waarvan eigenlijk niet veel verwacht hoeft te worden: (een optelsom van
Conserverend bestemmingsplan voor een aantal verspreide kampeerterreinen. In het plan
wordt nauwelijks aandacht besteed aan wateraspecten en weidevogels (noch algemene
wateraspecten, noch verspreide natte natuur). Een aantal) postzegelplan(nen) met een
conserverend karakter en een 'stedelijke' functie. Binnen het plangebied zelf zal niet veel
natuur aanwezig zijn, onduidelijk blijft wel in het plan, wat de waarde van de onmiddellijke
omgeving is.

POLJDEROYEN COMPAGNONS
Waterboe,d in Gelderland 045005 ok12000

16 Waterlanden 1
Elburg
Weidevogelgebied
Ontwikkelingsplan dat woningbouw mogelijk maakt. Afscherming is aanwezig ten opzichte
van het weidevogelgebied door watergang/groenstrook; provincie is hiermee akkoord. De
toelichting besteedt echter totaal geen aandacht aan de aanwezigheid van het
weidevogelgebied (beschrijving bestaande situatie, belangenafweging, noodzaak aan te
houden afstand)
17 Buitengebied
Neerijnen
Weidevogelgebiediwaterwingebied
Buitengebied-plan, waarin ook uiterwaarden in voorkomen. Specifieke aandacht aan
weidevogelgebied wordt in de voorschriften en op de kaart niet gegeven; wél wordt gewerkt
met een (onderbouwde en uitgebreide) bestemming Natuurgebied -N-'met een aanduiding
'Levensgemeenschap van uiterwaarden'.
18 Buitengebied integrale herziening
West Maas en Waal
Weidevogelgebied
Sterk agrarisch georiënteerd plan. Bestemmingsplan met 2 weidevogelgebieden, een in de
uiterwaarden, een in het agrarisch gebied. Zeker voor het agrarisch gebied wordt hiermee
vrijwel helemaal geen rekening gehouden in het plan (grotendeels bestemming 'Agrarisch
gebied' zonder meer). Provincie heeft grotendeels goedkeuring onthouden aan de
--bestemming, om deze reden.
19 de Poelwijk partiele herziening buitengebied
weidevogelgebieden, postzegelplan
Het bestemmingsplan is gericht op het realiseren van enkele parkeerplaatsen en enkele
gebouwtjes ten behoeve van een horecagelegenheid gevestigd in een oud kasteel/slot
De huidige bestemming bood te weinig ruimte voor de horecagelegenheid om zich optimaal
te kunnen ontplooien. De enige wateraspecten (bestemming water) die in het plan zijn
opgenomen hebben betrekking op de gracht die het hoofdgebouw omringt. Er is geen
regeling opgenomen met betrekking tot weidevogels. Gelet op hetgeen het bestemmingsplan
beoogt is dit ook niet verwonderlijk.

20 Bestemmingsplan buitengebied, gedeeltelijke herziening G2 t.b.v. dijkverbetering traject
centrale-Valburg
Weidevogelgebied, ontwikkelingsplan
Plan beoogt feitelijke realisatie dijkverzwaring, waarbij geen noemenswaardige aandacht
wordt besteed aan wateraspecten (enkel art 10. Overleg en afstemming met waterschap
m.b.t. keur), dan wel weidevogelgebieden.

L

21

vervallen
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2

22 Beschermd Dorpsgezicht
Ubbergen
natte natuur, FlI/FllI/FIV, FV
Hoofdzakelijk beheersplan waarin zowel in toelichting als voorschriften aandacht voor
wateraspecten wordt meegenomen. O.a. toetsing in aanlegvergunningenstelsel. Wel
(beperkte) ingrepen mogelijk middels flexibiliteit.
23 Buitengebied herziening 1996
N unspeet
Weidevogelgebied, F V-gebied
Artikel 30-plan naar aanleiding van onthouding van goedkeuring door de Kroon, onder meer
op water- en natuuraspecten. Plan doet niet meer dan voldoende repareren van onthouden
goedkeuring; voor het overige wordt naar het originele plan verwezen. 'Voldoende' dus, maar
het plan geeft ook niets extra's. F V-natuur betreft beken die geen bijzondere bestemming
hebben, de aanliggende bestemming op de oevers biedt wel bescherming. Geen specifieke
bescherming weidevogelgebieden als zodanig, maar als waterrijk natuurgebied. Het is een
Vrij oud plan, op basis van het huidige beleid zou meer doorwerking te verwachten zijn.
24 Bedrijventerrein herziening 1998
Gendt / Bemmel
FV, NN
Planologische basis ten behoeve van nieuw bedrijventerrein. Behoudens het opnemen van A
watergangen is geen verdere aandacht besteed aan wateraspecen.
25 Buitengebied 2000
Doetinchem, Gendringen (en Bergh, WehI)
F V-gebied (Doetinchem), verspreide waardevolle wateren (Gendringen)
Plan dat goed en helder is opgebouwd qua wateraspecten. Een van de weinige plannen met
een hydrologische bufferzone rond een F V-gebied. Helder aanlegvergunningenstelsel.
Vreemd genoeg komen de verspreide waardevolle wateren niet in het plan voor, hetgeen
wellicht te verklaren is omdat _het slechts een zeer klein onderdeel van het plang_pbied-betreft.
26 Bestemmingsplan Bedrijventerrein Ooij Herziening 1997
Ubbergen
FV, natte natuur
Bescherming van aanwezige natuur. Bevat een bestemming mede gericht op
natuurontwikkeling.
27 Hulhuizen
Gendt

-

FV
In dit ontwikkelingsplan wordt in het geheel geen aandacht besteed aan het aspect water.
28 Buitengebied integrale herziening
Renkum
Functie V-gebied
De betreffende functie V-beken in het plangebied zijn niet anders bestemd dan de overige
watergangen. Wel is een globale bufferzone aangegeven.
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29 Waalbandijk-Oost en -Centrum
Zaltbommel
F V-gebied
Bestemmingsplan voor de uiterwaarden nabij de kom van Zaltbommel. Zeer weinig
doorwerking in dit plan. Natuurbehoud en -ontwikkeling komt in de doeleindenomschrijving
voor, maar naast bijv. recreatief medegebruik. Voor de natuur zijn geen garanties
opgenomen (voorrangsregeling, aanlegvergunningstelsel). Ook in de toelichting ontbreekt
een analyse van de waarde van het gebied.
In het vooroverleg is van de zijde van de provincie geen enkele opmerking gemaakt over het
feitelijk volledig ontbreken van een doorwerking van het beleid voor FV-gebieden.
30 Bestemmingsplan verblijfsrecreatieterreinen Winterswijk
Ecologische verbindingszone, Fll/FIV, actie- en verdrogingsgebied, ontwikkelings- en
beheersplan.
Het onderhavige plan is opgesteld voor enkele verspreid liggende verblijfsrecreatieve
terreinen in de gemeente Winterswijk.
Het plan biedt matig aandacht aan algemene wateraspecten.
FlI/FIV worden beschermd middels medebestemming daarnaast worden bij de criteria voor
het verlenen van zowel de aanlegvergunningen als bij flexibiliteitbepalingen natuurwaarden in
de belangenafweging meegewogen.
Met name de Ecologische verbindingszones zijn goed bestemd, middels een aparte
bestemming, aanduiding op kaart en het stellen van nadere eisen aan bebouwing. Ook
worden deze gebieden beschermd middels een aanlegvergunningenstelsel, waarbij de
natuurwaarden in de belangenafweging worden meegewogen.
Ook hier geldt dat de aard van het bestemmingsplan aandacht voor wateraspecten
noodzakelijk maakt.
31 ver/allen
32 Partiële herziening bestemmingsplan 'Buitengebied' (Harderwijkerweg 259-265)
Nunspeet
Regionaal beïnvloedingsgebied
Postzegelplan met beperkte aanpassing in vergelijking met de bestaande regeling;
bovendien legalisering van al bestaande situatie. Water heeft (logischerwijze) totaal geen rol i
gespeeld in de planvorming, niet met betrekking tot algemene aspecten en evenmin vanwege
de ligging in een regionaal beïnvloedingebied. Ergo zeer slechte score op wateraspecten. j
33 Euregionaal bedrijventerrein
Bergh
Regionaal beïnvloedingsgebied
Plan gericht op de realisering van een nieuw bedrijventerrein. Toelichting van het plan is erg
beknopt, maar er valt wel uit op te maken dat aan het wateraspect in zijn algemeenheid wel
aandacht is besteed. Ligging in een regionaal beïnvloedingsgebied wordt echter totaal niet
gesignaleerd, en dus ook niet in de belangenafweging. Op dit bijzondere aspect dus duidelijk
minder dan teverwachten viel.
34 vervallen
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35 Begraafplaats Elzenhof
Regionaal beinvloedingsgebied, ontwikkelingsplan.
Dit plan is opgesteld ten behoeve van een nieuw te ontwikkelen begraafplaats.
In het plan is veel aandacht besteed aan wateraspecten, voornamelijk vanuit de functie van
het terrein. Grondwaterpeil en bodemsamenstelling van begraafplaatsen dienen te voldoen
aan bepaalde eisen. Uit het plan blijkt dat op advies van het waterschap (na art 10. overleg)
gekozen is voor ophogen van de bodem in plaats van voor peilverlaging om de gewenste
grondwaterstand te bereiken. De aandacht voor de ligging van het gebied in een regionaal
beinvloedingsgebied wordt in het plan minder goed duidelijk, toch lijkt er gelet op het type
plan voldoende aandacht aan wateraspecten te zijn besteed.
36 Buitengebied
Groesbeek
Fll/Flll/FIV, natte natuur, verdrogingsgebieden, actiegebied
Beheers- en ontwikkelingsplan mede gebaseerd op hydrologie en afdoende afdekking
behandelde wateraspecten.
37 t Olde Lettink
Vorden
Regionaal beïnvloedingsgebied
Combinatie van postzegel- en ontwikkelingsplan voor uitbreiding van horecagelegenheid met
gebruiksverandering van bestaande bebouwing. Wateraspecten spelen geen enkele rol in het
plan; aan ligging in een regionaal beïnvloedingsgebied wordt geen enkele aandacht besteed.
38 vervallen
39 Manege Loostraat
Arnhem

-

Waterwingebied
Postzegelplan ten behoeve van de uitbreiding van een manege. In de toelichting wordt
uitsluitend gemeld dat het plan in een grondwaterbeschermingsgebied valt en dat dit
consequenties heeft voor de bedrijfsvoering via de milieuvergunning. In de voorschriften
wordt geen aandacht besteed aan het grondwaterbeschermingsgebied.
40 Nijmegen West 111-80 (kop Weurtseweg, i ° fase)
Nijmegen
Waterwingebied
Plan dat zich richt op algehele vernieuwing in het plangebied (vervanging industrie door
wonen, kantoren en dienstverlening). Ligging van het plangebied in een waterwingebied is
volledig aan de plannenmakers voorbij gegaan.
41 vervallen
42 Bestemmingsplan de Steenakker
Water voor de openbare drinkwatervoorziening, postzegelplan
Geen enkele aandacht voor wateraspecten.
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43 Buitengebied
Wijchen
Waterwingebied/Verspreide waardevolle wateren
Erg summiere toelichting, waarin verwezen wordt naar een (niet bijgevoegde)
onderzoeksnota. Grondwaterbeschermingsgebied is op de kaart aangegeven. Geen
specifieke bestemming voor de verspreide waardevolle wateren.
Algemeen: de aandacht voor de waterhuishouding (in ieder geval in het plan zelf) laat te
wensen over; lijkt verklaarbaar vanuit het lange traject en het werken met een aparte
onderzoeksnota.
44 vervallen
45 vervallen
46 vervallen
47 verval/en

48 Het Laaksche Veld
Zutphen
Waterwingebied
Plan dient de bouw mogelijk te maken van circa 240 woningen. Het
grondwaterbeschermingsgebied is op de plankaart als zodanig aangegeven. Het plan
besteedt aandacht aan de consequenties voor de grondwaterstand alsmede aan de infiltratie
- van regenwater. De infiltratie is echter niet op de kaart aangegeven.
49 Oude kloostertuin
Renkum
Waterwingebied
Plan heeft tot doel de bouw van 33 woningen mogelijk te maken (inbreidingslocatie). In de
toelichting wordt uitsluitend ingegaan op de infiltratie van regenwater. Op de ligging binnen
eenwaterwingebied wordt niet ingegaan.
50 Industrieterrein Veeneslat Zuid
Winterswijk
Verdrogingsgebied FIV
In het plan is een aparte paragraaf opgenomen met betrekking tot wateraspecten. Deze
paragraaf geeft inzicht in het watersysteem en bovendien wordt ingegaan op het
waterhuishoudingsplan. De planologische basisbescherming ontbreekt echt
51 Hierden dorp 2000
Harderwijk
Verdroging, stedelijk tevens actiegebied
Betreft een beheersplan met een aantal inbreidingslocaties. Behoudens een korte paragraaf
met betrekking tot de grondwaterstanden wordt geen aandacht besteed aan eventuele
verdrogingsaspecten.
52 Bungalowpark Noordijkerveld
Neede
Verdrogingsgebied Fl11
Plan heeft betrekking op de uitbreiding van het bungalowpark. In de toelichting wordt wel
aandacht besteed aan het waterhuishoudingsplan, maar er vindt geen verdere juridische
uitwerking plaats. -

POUDEROVEN COMPAGNONS
Waterbeeid n Gedei1and 048-005 okt 2000

53 Bestemmingsplan Wilhelminapark 1999 (dorp Eerbeek)
Ecologische Verbindingszone, FIl/FIV, actie- en verdrogingsgebied, ontwikkelingsplan.
Dit bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van de ontwikkeling van 9 woningen
(inbreidingslocatie). Het plan besteedt totaal geen aandacht aan wateraspecten. Gebied ligt
in park, op grond waarvan enige consideratie t.a.v. groen en water aspecten op zijn plaats
lijkt.
54 Wanenk II
Epe
Verdrogingsgebied
Bestemmingsplan voor de bouw van een zevental woningen. In het plan is een aparte
waterparagraaf opgenomen waarin alle aspecten bij elkaar staan. Op het
waterhuishoudingsplan zelf wordt niet ingegaan. Aan het feit dat het plan binnen een
verdrogingsgebied ligt wordt niet ingegaan.
55 Gliridweg
Harderwijk
Verdrogingsgebied
Betreft een globaal plan met uitwerkingsregels. Aan het gehele plan goedkeuring onthouden
vanwege het ontbreken van bodemonderzoeken. In de toelichting wordt ingegaan op het
waterhuishoudingsplan, een juridische uitwerking vindt echter niet plaats.
56 Bestemmingsplan correctieve herziening bestemmingsplannen buitengebied WinterswijkOost en Winterswijk-west'
Fll/FIV, NN, FV, actie- en verdrogingsgebied, beheersplan
Plan is opgesteld n.a.v. gedeeltelijke goedkeuring "moederplan" en bevat als zodanig
correcties op dit plan. Het plan besteedt redelijk veel aandacht aan wateraspecten.
Zo wordt in het plan naar het WHP verwezen. Bij de criteria voor het verlenen van zowel de
aanlegvergunningen als flexibiliteitbepalingen worden natuurwaarden in de
belangenafweging meegewogen.
Gebieden van het hoogste ecologische niveau (FV) worden goed beschermd (apart bestemd,
aangegeven op kaart).
Bescherming van FIl/FIV en NN d.m.v. medebestemming en bescherming in
doeleindenomschrijving.
De aandacht voor wateraspecten lijkt op grond van het feit dat het een beheersplan betreft
geen overbodige luxe.
57 Woonpark Oosterhout

-

Ecologische Verbindingszone, ontwikkelingsplan.
In het plan, dat is opgesteld ten behoeve van de realisatie van een groot aantal woningen, is
veel aandacht besteed aan algemene wateraspecten. Het plan biedt inzicht in het
watersysteem en het watersysteem is gebruikt als onderlegger. Ook is er reeds voor het art.
10 overleg, overleg geweest met het waterschap. In het plan wordt evenwel geen aandacht
besteed aan de ligging in een ecologische verbindingszone en de eventuele consequenties
die dit kan hebben voor het gebied.
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58 Recreatiegebied Ede-West
Ede
Ecologische verbindingszone; Natte natuur binnen functie 1-gebied
De ecologische verbindingszone is verwerkt in het bestemmingsplan. De verspreide natte
natuur in het functie 1-gebied dus niet, de vraag is of dergelijke natuurwaarden wel
voorkomen, omdat blijkens de toelichting het gebied in intensief agrarisch gebruik is.
Reden om het bestemmingsplan in procedure te brengen is niet de ecologische
verbindingszone of de aanleg ven recreatieve voorzieningen, maar zandwinning in het
gebied, van behoud van bestaande waarden zal daarom geen sprake kunnen zijn. Gebruik
als ecologische verbindingszone is in de bestemmingsregeling opgenomen, maar wordt in de
toelichting niet uitgewerkt (wijze van realisering, locatie, ambities m.b.t. doeltypen). Het
extensief recreatief medegebruik van de ecologische verbindingszone dat mogelijk is doet
afbreuk aan de potenties.
Concluderend: het plan voldoet zonder meer aan het beleid, maar overtuigt desondanks toch
nit
-- ----59 vervallen
60 Reesweg (J. Prins)
Ecologische verbindingszone, postzegelplan.
Het plan is opgesteld om bedrijfsbebouwing mogelijk te maken die benodigd is als gevolg van
de verhuizing van een bedrijf.
Er wordt geen aandacht besteed aan wateraspecten, evenmin aan de ligging van het gebied
in een ecologische verbindingszone. Wel is er gelet op geluidszonering ten behoeve van
omwonenden (verkeer en industrielawaai). De geringe aandacht voor wateraspecten is gelet
op de aard en doelstelling van het plan ook niet heel verwonderlijk.
61 Betuweroute
Zevenaar
Natte ecologische verbinding
Planologische basis voor de aanleg van de Betuwespoorlijn In het plan wordt geen aandacht
besteed aan de eventuele ligging binnen een ecologische verbindingszone en de eventuele
consequenties voor dat gebied. _
- - -62 Loilseweg 7a 1999
Wehl
Ecologische verbindingszone
Postzegelplan voor het oprichten van een kwekerij voor koi-karpers. Geen aandacht wordt
besteed aan wateraspecten.
63 Sportpark Bemmel
Bemmel
Natte ecologische verbinding
Plan heeft betrekking op uitbreiding sportterrein. Behoudens afvalwater en A-watergangen
wordt geen aandacht besteed aan wateraspecten in het algemeen Aan een eventuele natte
ecologische verbindingszone wordt evenmin aandacht besteed.
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64 Uitbreiding golfbaan Dorpswaard
Maasdriel
Speciaal Actiegebied (F 11-gebied)
Ontwikkelingsplan voor de uitbreiding van een golfbaan. Het plan scoort slecht op algemene
wateraspecten. De ligging in een speciaal actiegebied (en in zijn algemeenheid in een
bijzonder gebied nabij de rivier) wordt wel gesignaleerd en is van invloed geweest op het
ontwerp. Het plan is ondanks een negatief advies uit het vooroverleg toch vastgesteld.
Provincie heeft vervolgens goedkeuring onthouden.
65 Bestemmingsplan Hogeland, 21e partiele Herziening
F1 l/FIV, actiegebied, postzegelplan
Plan betreft uitbreiding bestaand schoolgebouw in stedelijk gebied. In dit plan zijn
wateraspecten opgenomen. Wateraspecten zijn in dit kader ook minder relevant, het gaat om
uitbreiding van de bestaande situatie met enkele lokalen.
66 Hogesteeg 23
Putten
Fl11, actiegebied
Betreft beëindigen van agrarisch bedrijf en het oprichten van een tweede woning. Geen
aandacht is besteed aan eventuele wateraspecten.
67 Ruimte voor de rivier
Bemmel
Fl1 actiegebied
Plan betreft een juridische aanscherping voor duurzame bescherming van mens en dier
tegen overstromingen bij hoogwater. Geen aandacht wordt besteed aan overige
wateraspectenof ligging in een speciaal_actiegeb
358
herziening
68 Bos- en natuurgebied,
Heerde
Speciaal Actiegebied (F 1V-gebied)
Postzegelplan dat gebruiksverandering van agrarisch bouwblok in burgerwoning mogelijk
maakt. (Vrijwel) geen aandacht voor wateraspecten of ligging in een speciaal actiegebied.
69 Voorontwerp-bestemmingsplan Noordijk
F1 1/Fl V, postzegelplan
Plan is opgesteld ten behoeve van de realisatie van 7 woningen. In het plan is geen enkele
aandacht besteed aan wateraspecten.

70 vervallen
71 Betuweroute gemeente Duiven
Duiven
verspreide waardevolle wateren
Bestemmingsplan in verband met de aanleg van de Betuwelijn: is als zodanig een verstoring
van de verspreide waardevolle wateren. De wijze van bestemmen en beschrijving in
hoofdlijnen zijn in sterke mate gericht op bescherming van verspreide waardevolle wateren.
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72 Verblijfsrecreatieterrein Het Loohuis
Aalten
verspreide waardevolle wateren
Plan voor de herontwikkeling van een camping. Het waardevolle water zelf valt buiten het
plangebied; de toelichting besteedt aan dit water wel aandacht. Aangrenzende strook is
bestemd als Ecologische zone; in de voorschriften van deze bestemming is echter geen
aanlegvergunningstelsel opgenomen. Beplantingsstrook weer afgeschermd van de camping.
De toelichting van het plan noemt keurig het relevante Streekplanbeleid; het
Waterhuishoudingsplan blijft echter ongenoemd.
73 vervallen
74 Buitengebied 1998 integrale herziening
Lichtenvoorde
Natte natuur in functie 1-gebieden/Functie II t/m 1V-gebieden
Bestemmingsplan voor het buitengebied met tamelijke adequate beschermingsregeling voor
natte natuur.
75 Kesteren Dorp 1995
Kesteren
Verspreide waardevolle wateren
Conserverend komplan dat in het geheel geen inzicht biedt in de watersituatie. Een en ander
is. Alleen de A-watergangen zijn terug te vinden. Ook in aanmerking genomen dat het een al
wat ouder plan betreft, is het gemiste kans. - - - 76 vervallen
77 Bestemmingsplan Malkenschoten, 12e partiele herziening
Verspreide Waardevolle wateren, ontwikkelingsplan
Dit bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van herontwikkeling van het voormalige TNO
terrein in Apeldoorn.
Op het terrein bevindt zich een spreng, een veelvoorkomend verschijnsel in en rond
Apeldoorn. Het bestemmingsplan voorziet herstel van de spreng. Om civieltechnische
redenen is het niet mogelijk de oude bedding te gebruiken en wordt voorzien in een nieuwe
waterloop, derhalve veel aandacht besteed aan wateraspecten.
78 Verblijfsrecreatieterreinen II
Buren
Natte natuur binnen functie 1-gebied
Concluderend: het plan scoort slecht. Het plan is wel een voorbeeld van het
type plan waarvan eigenlijk niet veel verwacht hoeft te worden: (een optelsom van
Conserverend bestemmingsplan voor een aantal verspreide kampeerterreinen. In het plan
wordt nauwelijks aandacht besteed aan wateraspecten (noch algemene wateraspecten, noch
verspreide natte natuur). een aantal) postzegelplan(nen) met een conserverend karakter en
een 'stedelijke functie. Binnen het plangebied zelf zal niet veel natuur aanwezig zijn,
onduidelijk blijft wel in het plan, wat de waarde van de onmiddellijke omgeving is.
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79 Buitengebied agrarische enclave
Apeldoorn, Ermelo en Nunspeet
F1V NN
In de toelichting van het plan wordt nader ingegaan op het watersysteem alsmede op het
waterhuishoudingsplan. in de beschrijving in hoofdlijnen wordt bovendien aandacht besteed
aan het veiligstellen van het infiltratievermogen van de lokale beïnvioedingsgebieden ter
bescherming van de natte natuur.
80 De Koppenberch herziening landelijk gebied
Doesburg
LIi
Plan heeft tot doel meer nadruk te leggen op de juridische bescherming van natuur- en
landschapswaarden van een klein natuurgebied. inzicht wordt gegeven in het watersysteem
en lokale beïnvloedingsgebieden. Tevens zijn de benodigde aanlegvergunningen
opgenomen ter bescherming van het infiltratievermogen.
81 Ederveen, partiële herziening omgeving Sportpark AHemanskamp
Ede
Natte natuur binnen functie 1-gebied
Postzegelplan in optima forma: plan voor de uitbreiding van een sportveld, dat reeds eerder
met artikel 19 WRO gerealiseerd is.
Geen enkele aandacht voor wateraspecten
82 Kommerdijk
Gendt
Natte natuur in functie 1-gebied
Aan het aspect water wordt in het geheel geen aandacht besteed.
83 Bedrijventerrein Van Heemstraweg-Zuid
Druten
Natte natuur binnen functiegebied 1
Aan algemene wateraspecten wordt in het plan enige aandacht besteed, aan de verspreide
natte natuur die aanwezig zou moeten zijn in het geheel niet.
Plan scoort derhalve onvoldoende op het aspect NN.
84 Betuweroute Veterplus
Eist
Natte natuur in functie 1-gebied
Plan richt zich op de aanleg van de Betuwelijn. in doeleindenomschrijving en
aanlegvergunningstelsel is enigszins rekening gehouden met de natte natuur. In de
toelichting wordt hier echter geen aandacht aan besteed, bijv. in een inventarisatie van de
bestaande situatie. Wellicht wel in de onderliggende milieu-effectrapportage (?).
85 Kom Maurik omgeving Polderhuizen 1999
Buren
NN, Fit
Aan de verspreide natuur die in het plan aanwezig zou moeten zijn wordt geen aandacht
besteed.
86 Buitengebied 1993-2000
Steenderen
NN
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Plan heeft betrekking op een paar kleine deelgebiedjes in het buitengebied. Het plan
besteedt in het geheel geen aandacht aan wateraspecten. Deelgebieden erg klein voor
specifiek te voeren waterbeleid.
87 Uiterwaarden Echteld 1999
Echteld
F ll-F 1V-gebieden
Het plan biedt een adequaat, globaal omschreven beschermingsniveau voor de
waterkwaliteiten. De aanwezige waarden zelf of het beleid in het Waterhuishoudingsplan
worden echter niet beschreven.
88 Dwarsweg 1997
Lingewaal
Fl1
Postzegelplan. Plan is te kleinschalig voor een specifiek te voeren waterbeleid.
89 Buitengebied 1995, partiële herziening parkeerterrein Beekhuizen 1998
Rheden
Fl1
Plan beoogt de aanleg mogelijk te maken van een parkeerterrein nabij de postbank. Een
specifieke planologische bescherming van water is niet opgenomen. - 90 Kern Rossum
Rossum (thans Maasdriel)
FIl/FIll/FIV
Herziening op punten plan, met als extra een snipper buitengebied. Hele plan spitst zich toe
op de herziening op punten, nieuw deel buitengebied erg klein voor specifiek te voeren
waterbeleid.
91 Schipperswaard
Echteld
Fl]-FIV (Fl1)
Na kleiwinning ten behoeve van steenfabriek gebied omzetten tot natuurontwikkelingsgebied.
Het plan geeft aandacht aan wateraspecten en bescherming natuurwaarden, alsmede
veiligstellen van water voor natte natuur. Het beleid in het waterhuishoudingsplan wordt
echter niet beschreven.
92 Laag-Keppel en Hoog-Keppel
Hummelo en Keppel
F li-F 1V-gebied (F IV)
Conserverende komplan, dat vrijwel geen ontwikkelingen mogelijk maakt. Toelichting is zeer
beknopt, zonder aandacht voor wateraspecten. Met andere woorden: minder aandacht voor
het aspect water dan verwacht had mogen worden.
93 Buitengebied
Nijkerk
F li-F 1V-gebied (F 11-gebied)
Te beschermen waarden worden in dit plan in de beschrijving in hoofdlijnen wel kort
gesignaleerd, maar niet in de voorschriften op geen enkele wijze uitgewerkt.
De bescherming van de natuurwaarden (m.n. van het eveneens in het plangebied aanwezige
weidevogelgebied) zijn onderwerp van de vooroverlegreactie van de dienst REW.
POUDEROYENCOMPAGNONS
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95 Buitengebied
Culemborg
Verspreide waardevolle wateren
Het plan geeft voldoende aandacht aan de wateraspecten en geeft inzicht in het
watersysteem. Een uitgebreid aanleg'iergunningenstelsel is opgenomen. Via
flexibiliteitsbepalingen zijn wijzigingen mogelijk die gericht zijn op versterking van water en
landnatuur van het hoogste ecologische niveau.
.
96 Landgoed 't Loo (parkeervoorzieningen)
Regionaal beinvloedingsgebied, postzegelplan
Plan is opgesteld t.b.v. de realisering van een aantal parkeerplaatsen voor een
horecagelegenheid. Aan het plan is goedkeuring onthouden.
De parkeerplaatsen zijn volgens provincie niet nodig, er was reeds gestart met (illegale)
houtkap en er was geen compensatie geregeld. Het plan besteedt geen enkele aandacht aan
wateraspecten. (hetgeen in de lijn der verwachting ligt).
97 Feithenhof-industrieterrein (locatie Lightenbergwegfelektraweg)
Regionaal beinvloedingsgebied, postzegelplan.
Plan beoogt realisering gymzaal en clubhuis voor postduivenvereniging en de daarbij
behorende parkeerplaatsen. Er wordt geen aandacht besteed aan wateraspecten, wat gelet
op het type plan en de beoogde ontwikkeling te verwachten valt.
98 't Hungeling
Brummen
Regionaal beïnvloedingsgebied
Postzegelplan ten behoeve van bouw 1 woning. Er wordt geen aandacht besteed aan
wateraspecten. Gelet op de geringe ingreep van dit plan is dit ook niet te verwachten.
99 Betuweroute
Rijnwaarden
Verspreide watervolle wateren
Bestemmingsplan ten behoeve van de aanleg van de Betuwespoorlijn In het plan is een
integrale waterparagraaf opgenomen met wateraspecten. Met de wateraspecten is in het
plan afdoende rekening gehouden. .
100 Bungalowpark Mosselseweg
Vorden
Regionale beïnvloedingsgebieden
Plan anticiperend op ontwikkeling kampeerterrein in bungalowpark. Er is rekening gehouden
met de ligging in een regionaal beïnvloedingsgebied._ 101 Wientjesvoort
Vorden
verspreide waardevolle wateren, water voor de openbare drinkwatervoorziening
Ontwikkelingsplan dat omzetting van camping naar bungalowpark mogelijk maakt. Zowel met
aanwezige beek als met inzijging en kwel wordt afdoende rekening gehouden.
-
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PROVINCIE GELDERLAND
Waterbeleid in Gelderland
Een impressie van de doorwerking in
bestemmingsplannen

Bijlage 3 Analysemateriaal

POtJDEROY EN COMPAGNONS
Doorwerking waterbeleid 048-005 okt 2000
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11 Structuurweg le fase
12 Botuweroute
13 Kraaienhof

Nijkerk
Tiel
Ubbergen

14 Delta Schurtenbeek
15 Verblijfsrecreatieterrein
Buren
16 Waterlanden
17 Buitengebied
18 Buitengebied integrale
herziening
19 de Poelwijk» partiele

Putten
Buren

herziening buitengebied
20 Bestemmingsplan
buitengebied,
gedeeltelijke herziening
G2 t.b.v. dijkverbetering
traject centrale-Valburg
22 Beschermd
dorpsgezicht Ubbergen
eo.
23 Buitengebied
herziening 1996
24 Bedrijventerrein
herziening 1998
25 Buitengebied 2000

26 Bestemmingsplan
Bedrijventerrein Ooij
Herziening 1997
27 Hulhuizen
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Ct
ontwikkelingsplan ontwerp
Veluwe
23-04-98
Riviorengebied ontwikkelingsplan ontwerp
Rivierengebied ontwikkelings- en goedgekeurd 09-05-00
,
beheersplan
-1
goedgekeurd
26
-10-99
postzegelplan
Veluwe
Rivierengebied ontwikkelingsplan goedgekeurd 13-06-00

Elburg
Neerijnen
West Maas
en Waal
Gendt

ontwikkelingsplan ontwerp
30-11-99
Veluwe
ontwerp
08-06-99
Riviorengebied beheersplan
goedgekeurd 30-06-98
Rivierengebied beheersplan

Dodewaard

Rivierengebied ontwikkelingsplan goedgekeurd 18-01-99

Ubbergen

Rivierengebied beheersplan

--

goedgekeurd 03 05-00

Rivierengebied postzegelplan

-

-vastgesteld

13-04-00
vi /

i: JJ

S

Nunspeet

goedgekeurd 29-10-97
beheersplan
Rivierongebied ontwikkelingsplan vastgesteld 25-03-99
Veluwe

Gendt/Bem
mei
-ontwerp
03-09-99
Doetinchem/ 'Rivierengebied beheersplan
Gendringen en Achterhoek
(en
berghiWehl)
-Riviorengebied ontwikkelings- en goedgekeurd 29-06-99
tibbergen
beheersplan
Gendt

28 Buitengebied integrale Renkum
herziening
29 Waalbanddijk-Oost en - Zaltbommel
Centrum
30 Bestemmingsplan
Winterswijk
verbtijfsrecreatiotorrein
en Winterswijk
32 Partiele herziening
NUnspeet
bestemmingsplan
Buitengebied'
(harderwijkerweg 259265)
33 Euregionaal
.Bergh
bedrijventerrein
35 Begraafplaats Elzenhof Harderwijk
36 Buitengebied
Groesbeek
37 t Olde Lettink
-Vorden
39 Manego Loostraat 1
Arnhm
40 Nijmegen West 111-80
Nijmegen
(kop Weurtseweg, le
fase)
Druten
42 Bestemmingsplan de
Steenakker

19-03-98
Rivierengebied ontwikkelingsplan ontwerp
04-02-98
beheersplan
ontwerp
Veluwe en
Rivierengebiod
Rivierengebied ontwikkelings- en goedgekeurd 23-08-99
boheersplafl_
-08-11-98
ontwikkelings- en gedeeltelijk
Achterhoek
beheersplan
goedgekeurd
ontwerp
17-12-98
postzegelplan
Veluwe

/ v

/

/

vi
1
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Rivierengebied ontwikkelingsplan goedgekeurd 05-10-99
--

-

- ontwikkelingsplan goedgekeurd 11-01-00
Veluwe
27-01-00
Rivierengebied ontwikkelings- en vastgesteld
beheersplan
goedgekeurd 01-09-98
postzegelplan
Achterhoek

- --

goedgekeurd 20-11-98
Rivorengebied postzegelplan
03-11-98
Rivierengebied ontwikkelingsplan ontwerp
Rivierengebied postzegelplan

-

goedgekeurd 07-09-99
- - -
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43 Buitengebied

Wijchen

44 Van Heemstrastraat
47 Lochem-Oost

Zutphen

Rivierengebied ontwikkelings- en goedgekeurd 10-11-98
beheersplan
Veluwe
postzegelplan
goedgekeurd 115-06-98

Lochern

Achterhoek

48 Het Laaksche veld
49 Oude Kloostertuin

Zutphen
Renkum

Veluwe

Harderwijk

Veluwe

52 Bungalowpark
Noordijkerveld
53 Bestemmingsplan
Wilhelminapark 1999
(dorp Eerbeek)
54 Wanenk II

Neede

Achterhoek

Ontwikkelings- en vastgesteld
30-05-00
beheersplan
ontwikkelingsplan goedgekeurd 17-12-99

Brummen

Veluwe

ontwikkelingsplan ontwerp

23-11-99

Epe

Veluwe

ontwikkelingsplan vastgesteld

17-01-00

55 Glindweg
56 Bestemmingsplan
correctieve herziening
bestemmingsplannen
buitengebied
Winterswijk-oost en
Winterswijk west
57 Woonpark Oosterhout
58 Recreatiegebied EdeWest
59 A30-Noord
60 Rees weg (J. Prins)
61 Betuweroute

Harderwijk
Viiterswijk

Veluwe
Achterhoek

ontwikkelingsplan goedgekeurd 02-05-00
vastgesteld 24-09-98
beheersplan

-

75 Kesteren Dorp 1995
77 Bestemmingsplan
Malkenschoten, 12e
partieleherziening

/
--

/

7

Nijmegen
Ede

10-05-00
Rivierengebied ontwikkelingsplan vastgesteld
ontwikkelingsplan goedgekeurd 15-12-98
Veluwe

Ede
Oldebroek
Zevenaar
WehI

Veluwe
Veluwe
Hivierengebied
Rivierengebied
Riviererigebied
Rivierengebied

ontwikkelingsplan ontwerp
26-05-99
goedgekeurd
07-10-98
postzegelplan
ontwikkelingsplan ontwerp
ontwikkelingsplan goedgekeurd 23-05-00
ontwikkelingsplan goedgekeurd . 21-08-99

Veluwe

postzegelplan

ontwikkelingsplan vastgesteld
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v' /v

1
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L
J

J'J

1

05-02-98

goedgekeurd 18-08-98
1

Veluwe
postzegelplan
Riviorengobiod beheersplan
Veluwe
.postzegelplan
Achterhoek

/

j

/

1

Kesteron
Apeldoorn

/

Veluwe en
ontwikkelingsplan goedgekeurd 23-04-99
Rivierengebied
ontwikkelingsplan goedgekeurd 25-01-00
Achterhoek

Winterswijk

62 Loilseweg 7a 1999
63 Sportpark Bemmel
Bemmel
64 Uitbreiding golfbaan
Maasdriel
Dorpswaard
65 Bestemmingsplan
Epe
Hogeland, 21e partiele
Herziening
66 Hogesteeg 23
Putten
67 Ruimte voor de rivier
Bemmel
68 Bos- en natuurgebied
Heerde
358 herziening
69 VoorontwerpNeede
bestemmingsplan
Noordijk
71 Beluweroute gemeente Duiven
Duiven
72 Verblijfsrecreatieterrein Aalten
het Loohuis
Lichtenvoorci
74 Buitengebied 1998
e

-

ontwikkelings- en vastgesteld 22-05-00
i
beheersplan
ontwikkelingsplan goedgekeurd 17-12-99

50 Industrieterrein
veeneslat-zuid
51 Hierden dorp 2000

o0)

postzegelplan

goedgekeurd 21-12-99
ontwerp
10-03-00
13-04-99
ontwerp
ontwerp

1-

23-02-98

i Riviorongobied ontwikkelingsplan goedgekeurd 02-11-99

Achterhoek

ontwikkelingsplan ontwerp

Achterhoek

beheersplan

10-12-99

..
gedeeltelijk
08-12-98
goedgekeurd
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goedgekeurd 27-07-98
Rivierengebied beheersplan
ontwikkelingsplan goedgekeurd 14-12-99
Veluwe
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78 Verblijfsrecreatieterrein Buren
enhi
Apeldoorn,
79 Buitengebied
Ermelo en
agrarische enclave
Nunspeet
Doesburg
80 De Koppenberch
herziening landelijk
gebied noord, deel Cl
Ede
81 Ederveen, partiele
herziening omgeving
Sportpark
Allemanskamp
Gendt
82 Kommerdijk
83 Bedrijventerrein Van
Druten
Heemstraweg-Zuid
84 Betuwerouto Veterplus Eist
85 Kom Maurik omgeving Buren
Polderhuizen 1999
Steenderen
86 Buitengebied 19931
2000
Echteld
87 Uiterwaarden Echteld
1999
.Lingewaal
88 Dwarsweg 1997
89 Buitengebied 1995,
Rheden
partiele herziening
Parkeerterrein
Beekhuizen 1998
Rossum
90 Kern Rossum
(thans
herziening 1997
Maasdriel)
Echteld
91 Schipperswaard

Rivierengebied beheersplan

-

.9
(1)
ontwerp

DoO

Achterhoek

beheersplan

goedgekeurd 20-04-98

Veluwe

.postzegelplan

vastgesteld

01-07-98
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1
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Ii

30-09-99

19-03-98
20-12-99

__ L

Rivierengebied ontwikkelingsplan ontwerp
Rivierengebiod ontwikkelingsplan goedgekeurd 15-12-98
Achterhoek

beheersplan

vastgesteld

fJ

31-05-00

1

Rivierengebied ontwikkelings- en goedgekeurd 18-05-99
beheersplan

:.

ontwerp
10-08-99
goedgekeurd 01-11-98

postzegelplan

vastgesteld

-

postzegelplan

1 41
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..

25-03-98
25-01-00

beheersplan
beheersplan

1

:•;

Rivrerengebied ontwikkelings en ontwerp
'i--9-:Ö-4--§-9beheersplan
Rivierengebied postzegelplan
goedgekeurd 21-08-98
Veluwe en
postzegelplan
goedgekeurd 18-01-00
Rivierengebied

RMerengebied ontwikkelingsplan ontwerp
beheersplan
vastgesteld

2

V

ontwikkelings-en ontwerp
beheersplan

Rivierengebied ontwikkelingsplan ontwerp
Rivierengebied ontwikkelingsplan ontwerp

LL

22-05-00

Veluwe

92 Laag-Koppel en Hoog- Hummelo en Achterhoek
.Keppel
Keppel
Veluwe
Nijkerk
93 Buitengebied
95 Culemborg
Culemborg RMerengebied
buitengebied
Veluwe
96 Landgoed t Loo
Oldebroek
(parkeervoorzieningen) 1
97 FeithenhofNunspeet
Veluwe
industrieterrein (locatie
Lightenbergweg/olektra!
weg)
S
Veluwe
98 Eerboek 't Hungeling
Brummon
1
99 Betuweroute
100 Bungalowpark
Mossolsowog
101 Bestemmingsplan
Wientjesvoort 1998
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06-07-99

t 1

goedgekeurd 03-07-00
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ontwikkelingsplan gedeeltelijk
25-08-98
goedgekeurd

Rijnwaarden Rivierongebied ontwikkelingsplan goedgekeurd 17-06-99
Achterhoek
Vorden
ontwikkelings- er' vastgesteld 27-04-99
beheersplan
ontwikkelings-en vastgesteld
;Vorden
JAchterhoek
30-05-00
beheersplan
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Natte Natuur

Omschrijving
0
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/ 1- /, 1
4
Is in bij de inventarisatie van kleine natuur en landschapselementen onderscheid gemaakt In
natte en droge elementen?
--..----------Is er een mdhstRmminn / aanduidinn / differentiatie ûnnnnmn npricht on bschrmina
7
van natte natuurelementer(bijvoorbeek ' gecombineerd net een waterstaatkundige
bestemming of een agrarische bestemming)
-1
3
Is in doeleindenomschrijving aandacht besteed aan het veiligstellen van verspreide natte
natuur?
Zijn er (lokale) hydrologische bufferzones aangegeven ter bescherming van natte natuur? Dit - -.
-:
zijn gebieden waarbinnen veranderingen van het (grond)watemiveau van invloed zijn op de
grondwaterstand in het natuurgebied
Zo nee, wordt gemotiveerd aangegeven dat een bufferzone niet noodzakelijk is (na overleg
met het waterschap
Zo ja, is hierover overleg gevoerd met het waterschap, bijvoorbeeld over de begrenzing van
de buflerzone?
1
Is er overleg geweest met het waterschap m.b.t. de vraag hoe de bescherming van natte
natuur in functie 1 gebieden plaats kan vinden?
- -1
i 4
Kunnen er bij de bouwmogelijkheden, nadere eisen worden gesteld aan de situering i.v.m.
natte natuurelementen / oevers/ watergangen
1
1•
' y'
Zijn er aanlegvergunningen / gebruiksverboden opgenomen ter bescherming van de waarden? 8
vergraven, verlagen, ophogen van de bodem
- - diepwoelen, diepploegen van de bodem
-- - - - --- j 1
verbreden, (ver)graven en dempen van waterlopen, sloten, greppels
.
aanbrengen van drainage
1
aanbrengen van dammen, stuwen, bemaling of onderbemaling
-aanbrengen van oeverbeschoeiing en/of aanlegsteigers
dempen van poelen
"III
1
graven poelen
-- -- ..L - -------. 51 -- —
verwijderen houtgewas, landschapselernenten(moorasjes)
scheuren van grasland
-- ----.
omzetten van grasland in bouwland
_-,
aanbrengen van verhardingen
't
aanbrengen van ondergrondse leidingen
--overige werkzaamheden (die de waterhuishouding kunnen beïnvloeden) nl.:
.- /
Is bij de criteria voor de toetsing van aanlegvergunningen rekening gehouden met deze
waarden (afweging belangen landbouw / natuur)?
vergraven, verlagen, ophogen van de bodem
--------------------------- L'..-. .............
-- diepwoelen, diepploegen van de bodem
verbreden (ver)graven en dempen van waterlopen sloten greppels
aanbrengen van drainage
aanbrengen van dammen stuwen bemaling of onderbemaling
-- - _
aanbrengen van oeverbeschoeiing en/of aanlegsteigers
dempen van poelen
graven poeten
verwijderen houtgewas, landschapselementen (moeras jes) 1
- scheuren van grasland
omzetten van grasland in bouwland
------ .
-aanbrengen van verhardingen
aanbrengen van ondergrondse leidingen
. . -________ agrarisch gebruik
L.
.21
overige werkzaamheden (die de waterhuishoudinW kunnen beinvloedennI.:
-:
Is ineen eventuele beschrijving in hoofdlijnen aandacht besteed aan het veiligstellen van natte
natuur in functie 1 gebieden?
Zijn, via vrijstelling/ wijziging, (ruimtelijke) ontwikkelingen / onomkeerbare ingrepen mogelijk dief 7.
- van invloed kunnen zijn op de bovenstaande waarden?Bv. uitbreiding bouwblok, hergebruik
van vrijkomende bedrijfslocaties, aanleg van fietspaden opm:
:---Zo ja, zijn deze natuurwaarden bij een eventuele belangenafwegingmeegewogen?
1
3Zijn er flexibiliteitsbepalingen (vrijstelling/wijziging) die gericht zijn op versterking van de natte
natuur? (bijv. omzetten naar natuur)Opmerkingen:
-

t
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verklaring: '1
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FV gebieden en wateren

Omschrijving

Hebben de gebieden en wateren van het hoogste ecologische niveau een beschermende
bestemming gekregen d.w.z. direct bestemd als 'Natuurgebied'/ natie natuur /water voor
water en/of landnatuur?
0f is er sprake van een aanduiding / differentiatie binnen een andere bestemming?
2
Is in doeleindenomschrijving aandacht besteed aan het veiligstellen van land en watematuur?
21
Is er overleg geweest m.b.t. de vraag hoe de bescherming van wateren van het hoogste
ecologisch niveau plaats kan vinden
Zijn er (lokale) hydrologische bufferzones aangegeven ter bescherming van natte natuur? (Dit
zijn gebieden waarbinnen veranderingen van het (grond)watemiveau van invloed zijn op de
grondwaterstand in het natuurgebied)
20 nee, wordt gemotiveerd aangegeven dat een bufferzone niet noodzakelijk is (na overleg
met het waterschap)?
Zo ja, is hierover overleg gevoerd met het waterschap, bijvoorbeeld over de begrenzing van
de bufferzone?
Kunnen er bij de bouwmogelijkheden, nadere eisen gesteld worden aan de situering i.v.m.
1
natie natuur / oevers/ watergangen en/of hydrologische bufferzones?
Zijn er aanlegvergunningen / gebruiksverboden opgenomen ter bescherming van de
6
natuurwaarden en of behoud van minimaal de huidige waterhuishoudkundige situatie (ook
kijken naar evt. buffergebieden)?
vergraven, verlagen, ophogen van de bodem
-- i5
diepwoelen, diepploegen van de bodem
_I
verbreden, (ver)graven en dempen van waterlopen, sloten, greppels
aanbrengen van drainage
2.
aanbrengen van dammen, stuwen, bemaling of onderbemaling
aanbrengen van oeverbeschoeiing en/of aanlegsteigers
dempen van poelen
graven poelen
2
verwijderen houtgewas, landschapselementen (1n1
es)
scheuren van grasland
omzetten van grasland in bouwland
aanbrengen van verhardingen
aanbrengen van ondergrondse leidingen
- overige werkzaamheden (die de waterhuishouding kunnen beïnvloeden) ni.:
Is bij de criteria voor de toetsing van aanlegvergunningen rekening gehouden met deze
waarden (afweging belangen landbouw / natuur)?
vergraven, verlagen, ophogen van de bodem -- -diepwoelen, diepploegen van de bodem
verbreden, (ver)graven en dempen van waterlopen, sloten, greppels
aanbrengen van drainage
aanbrengen van dammen, stuwen, bemaling of onderbemaling
aanbrengen van oeverbeschoeiing en/of aanlegsteigers
dempen van poelen
graven poelen
verwijderen houtgewas, landschapselementen (moerasjes)
scheuren van grasland
omzetten van grasland in bouwland
aanbrengen van verhardingen
aanbrengen van ondergrondse leidingen
recreatief gebruik - - het aanbrengen van recreatieve voorzieningen / bouwwerken ten behoeve van recreatief
gebruik
agrarisch gebruik
overige werkzaamheden (die de waterhuishouding kunnen beïnvloeden) nL:
Is in een eventuele beschrijving in hoofdlijnen aandacht besteed aan het veiligstellen van land fTL.
en waternatuur van het hoogste ecologische niveau? - Zijn, via vrijstelling' wijziging, (ruimtelijke) ontwikkelingen / onomkeerbare ingrepen mogelijk die 4v'
- van invloed kunnen zijn op de bovenstaande waarden? Opmerkingen:
Zo ja zijn de natuurwaarden bij een eventuele belangenafweging meegewogen 9
1
Zijn er flexibiliteitsbepalingen (vrijstelling/wijziging) die gericht zijn op versterking van de water
en landnatuur van het hoogste ecologische niveau? (bijv. omzetten naar natuur) Opmerkingen:
-
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FlI/FIV geen speciale actiegebieden geen verdrogingsaspecten

Omschrijving

Is er een medebestemming / aanduiding opgenomen gericht op bescherming water voor land
en waternatuur (planologische basisbescherming)
Is er overleg geweest met het waterschap m.b.t. de vraag hoe de bescherming van wateren
van het hoogste ecologisch niveau plaats kan vinden?
Zijn er (lokale) hydrologische bufferzones aangegeven ter bescherming van natte natuur? Dit
zijn gebieden waarbinnen veranderingen van het (grond)waterniveau van invloed zijn op de
grondwaterstand in het natuurgebied
Zo nee, wordt gemotiveerd aangegeven dat een bufferzone niet noodzakelijk is (na overleg
met het waterschap
-Zo ja, is hierover overleg gevoerd met het waterschap, bijvoorbeeld over de begrenzing van
de bufferzone?
Is er een relatie tussen de buffergebieden en de inzet van Relatienota en
natuurontwikkelingsinstrumentarium (rond bestaande natuurgebieden) ? (blz. 63 streekplan)
Is in de doeleindenomschrijving aandacht besteed aan het veiligstellen van water voor natte
natuur?
Is er overleg geweest m.b.t. de vraag hoe de bescherming van natte natuur in functie II, III of IV
gebieden plaats kan vinden ?
Kunnen er bij de bouwmogelijkheden, nadere eisen gesteld worden aan de situering i.v.m.
natte natuur/ oevers/ watergangen en/of hydrologische bufferzones?
Zijn er aanlegvergunningen / gebruiksverboden opgenomen ter bescherming van de waarden" 3
vergraven, verlagen, ophogen van de bodem 4
diepwoelen, diepploegen van de bodem
1
-verbreden, (ver)graven en dempen van waterlopen, sloten, greppels
3 1
aanbrengen van drainage
aanbrengen van dammen, stuwen, bemaling of onderbemaling
aanbrengen van oeverbeschoeiing en/of aanlegsteigers
dempen van poelen
2
graven poelen
?
verwijderen houtgewas, Iandschapselementenerasje
1
- scheuren van grasland
1
- 1
omzetten van grasland in bouwland
aanbrengen van verhardingen
4
aanbrengen van ondergrondse leidingen
2 / overige werkzaamheden (die de waterhuishouding kunnen beînvloeden)nl.:
i
./j 1'
Is bij de criteria voor de toetsing van aanlegvergunningen rekening gehouden met deze
4 1
wnrc4an I,ft.,nninn hal2nnon landbouw / natuur'?
Ir9
vergraven, verlagen, ophogen van de bc >dem diepwoelen, diepploegen van de bodem
verbreden, (ver)graven en dempen van waterlopen, sloten, 9reppeis
______
aanbrengen van drainage
- aanbrengen van dammen, stuwen, bemaling of onderbernaling,
aanbrengen van oeverbeschoeiing en/of -aanlegsteigers
dempen van poelen
graven poelen
verwijderen houtgewas, land schapselementen(moerasjes)
scheuren van grasland
omzetten van grasland in bouwland
aanbrengen van verhardingen_________________________________
aanbrengen van ondergrondse leidingen
recreatief gebruik (functie IV)
het aanbrengen van recreatieve voorzieningen / bouwwerken ten behoeve van recreatief
gebruik (functie IV)
agrarisch gebruik
overige werkzaamheden (die de waterhuishouding
b eïnvlo eden ni.:
Is in een eventuele beschrijving in hoofdlijnen aandacht besteed aan het veiligstellen van water'
voor land en /of watematuur?
Zijn, via vrijstelling/ wijziging, (ruimtelijke) ontwikkelingen / onomkeerbare ingrepen mogelijk die 4/ /1
van invloed kunnen zijn op de
'Zo ja, zijn deze natuurwaarden bij een eventuele belangenafweggrneegewogen?
- Zijn er flexibiliteitsbepalingen (vrijstelling/wijziging) die gericht zijn op versterking van de water
n
en landnatuur?(bijv. omzetten naar natuur)Opmerkingen:

1

verklaring: ' = ja;

- = niet van toepassing;

[blanco] = nee

FII/FIV in speciale actiegebieden geen verdrogingsaspecten

Omschrijving

1
2 11
Is er een medebestemming / aanduiding opgenomen gericht op bescherming water voor land
en waternatuur (planologische basisbescherming)
Is er overleg geweest met het waterschap m.b.t. de vraag hoe de bescherming van wateren
van het hoogste ecologisch niveau plaats kan vinden?
Zijn er (lokale) hydrologische bufferzones aangegeven ter bescherming van natte natuur? Dit
zijn gebieden waarbinnen veranderingen van het (grond)waterniveau van invloed zijn op de
'
.
grondwaterstand in het natuurgebied
'Zo nee, wordt gemotiveerd aangegeven dat een bufferzone niet noodzakelijk is (na overleg
met het waterschap
'Zo ja, is hierover overleg gevoerd met het waterschap, bijvoorbeeld over de begrenzing van
de bufferzone?
Is er een relatie tussen de buffergebieden en de inzet van Relatienota en
h
natuurontwikkelingsinstrumentarium (rond bestaande natuurgebieden)? (blz. 63 streekplan)
Is in de doeleindenomschrijving aandacht besteed aan het veiligstellen van water voor natte
natuur?
Is er overleg geweest m.b.t. de vraag hoede bescherming van natte natuur in functie II, III of IV
gebieden plaats kan vinden?
.. ......
i•
Kunnen er bij de bouwmogelijkheden, nadere eisen gesteld worden aan de situering i.v.m.
1
. 1
natte natuur / oevers/ watergangen en/of hydrologische bufferzones?
' 1
Zijn er aanlegvergunningen / gebruiksverboden opgenomen ter bescherming van de waarden? 3:
vergraven, verlagen, ophogen van de bodem
diepwoelen, diepploegen van de bodem
verbreden, (ver)graven en dempen van waterlopen, sloten, greppels
- - 21'
aanbrengen van drainage
aanbrengen van dammen, stuwen, bemaling of onderbemaling
aanbrengen van oeverbeschoeiing en/of aanlegsteigers
dempen van poelen
graven poelen
verwijderen houtgewas, landschapselementen_(moeraj
1
scheuren van grasland
.
omzetten van grasland in bouwland
..
aanbrengen van verhardingen
aanbrengen van ondergrondse leidingen
overige werkzaamheden (die de waterhuishouding kunnen beïnvloeden)nl.:
Is bij de criteria voor de toetsing van aanlegvergunningen rekening gehouden met deze
waarden (afweging belangen landbouw / natuur)?
vergraven, verlagen, ophogen van de bodem
diepwoelen, diepploegen van de bodem
verbreden, (ver)graven en dempen van waterlopen, sloten, greppels
aanbrengen van drainage
aanbrengen van dammen, stuwen, bemaling of onderbemaling
aanbrengen van oeverbeschoeiing en/of aanlegsteigers
dempen van poelen
graven poelen
. - -- verwijderen houtgewas, landschapselementen (moerasjes)
scheuren van grasland
omzetten van grasland in bouwland
aanbrengenvanverhardingen
aanbrengen van ondergrondse leidingen
recreatief gebruik (functie IV)
het aanbrengen van recreatieve voorzieningen / bouwwerken ten behoeve van recreatief
gebruik (functie IV)
--..- ....
.
-agrarisch gebruik
overige werkzaamheden (die de waterhuishouding kunnen beïnvioeden)nL:__________
L
, •.
Is in een eventuele beschrijving in hoofdlijnen aandacht besteed aan het veiligstellen van water
voor land en lof watematuur?
[V11
Zijn, via vrijstelling/ wijziging, (ruimtelijke) ontwikkelingen / onomkeerbare ingrepen mogelijk die 3'
van invloed kunnen zijn op de bovenstaande waarden?Opmerkingen:
J
J
*Zo ja, zijn deze natuurwaarden bij een eventuele belangenafweging meegewog_
Zijn er flexibiliteitsbepalingen (vrijstelling/wijziging) die gericht zijn op versterking van de water
en Iandnatuur?(bijv. omzetten naar natuur)Opmerkingen:

.--
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verklaring: / = ja;

- = niet van toepassing;

[blanco] = nee

Fll/FIV in speciale actiegebieden met verdrogingsaspecten

Omschrijving

Is er een medebestemming / aanduiding opgenomen gericht op bescherming water voor land
3
en waternatuur (planologische basisbescherming)
•,
Is er overleg geweest met het waterschap m.b.t. de vraag hoe de bescherming van wateren
1
van het hoogste ecologisch niveau plaats kan vinden?
Zijn er (lokale) hydrologische bufferzones aangegeven ter bescherming van natte natuur? Dit
zijn gebieden waarbinnen veranderingen van het (grond)watemiveau van invloed zijn op de
grondwaterstand in het natuurgebied
*Zo nee, wordt gemotiveerd aangegeven dat een bufferzone niet noodzakelijk is (na overleg
met het waterschap
Zo ja, is hierover overleg gevoerd met het waterschap, bijvoorbeeld over de begrenzing van
de bufferzone?
- -1
Is er een relatie tussen de buffergebieden en do inzet van Relatienota en
1
natuurontwikkelingsinstrumentarium (rond bestaande natuurgebieden) ? (blz. 63 streekplan)
Is in de doeleindenomschrijving aandacht besteed aan het veiligstellen van water voor natte
2
natuur?
1
Is er overleg geweest m.b.t. de vraag hoede bescherming van natte natuur in functie II, III of lvi
gebieden plaats kan vinden?
Kunnen er bij de bouwmogelijkheden, nadere eisen gesteld worden aan de situering i.v.m.
2
natte natuur / oevers/ watergangen en/of hydrologische bufferzones?
Zijn er aanlegvergunningen / gebruiksverboden opgenomen ter bescherming van de waarden? 4
vergraven, verlagen, ophogen van de bodem
-4
diepwoelen, diepploegen van de bodem
verbreden, (ver)graven en dempen van waterlopen, sloten, greppels
3
aanbrengen van drainage
-- 2
aanbrengen van dammen, stuwen, bemaling of onderbemaling
- 2
aanbrengen van oeverbeschoeiing en/of aanlegsteigers
dempen van poelen
1
graven poelen
verwijderen houtgewas landsch!pselementen(oerjes)
scheuren van grasland
- - omzetten van grasland in bouwland
1
aanbrengen van verhardingen
3
aanbrengen van ondergrondse leidingen
- - - 2 - 1
overige werkzaamheden (die de waterhuishouding kunnen beïnvloeden)nl.:
1
Is bij de criteria voor de toetsing van aanlegvergunningen rekening gehouden met deze
3
waarden (afweging belangen landbouw / natuur)?
vergraven, verlagen, ophogen van de bodem
diepwoelen diepploegen van de bodem
verbreden (ver)graven en dempen van waterlopen sloten greppels
aanbrengen van drainage
aanbrengen van dammen stuwen bemaling of onderbemaling
aanbrengen van oeverbeschoeiing en/of aanlegsteigers
dempen van poelen
L
graven poelen
verwijderen houtgewas landschapselementen (moerasjes)
scheuren van grasland
omzetten van grasland in bouwland
aanbrengen van verhardingen
aanbrengen van ondergrondse leidingen
recreatief gebruik (functie IV)
het aanbrengen van recreatieve voorzieningen / bouwwerken ten behoeve van recreatief
gebruik (functie IV)
agrarisch gebruik
overige werkzaamheden (die de waterhuishouding kunnen_beinvloeden)nl
- 2 1
Is in een eventuele beschrijving In hoofdlijnen aandacht besteed aan het veiligstellen van water 1
voor land en/of watematuur?
Zijn, via vrijstelling! wijziging, (ruimtelijke) ontwikkelingen / onomkeerbare ingrepen mogelijk die 6
van invloed kunnen zijn op de bovenstaande waarden?Oprnerkingen:
Zo ja zijn deze natuurwaarden bij een eventuele belangenafweging meegewOgen'
J2 /
Zijn erflexibiliteitsbepalingen (vrijstelling/wijziging) die gericht zijn op versterking van de water
en landnatuur?(bijv. omzetten naar natuur)Opmerkingen:
-

-

.)
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f3''TIL-

verklaring: /

= ja;

- = niet van toepassing;
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[blanco] = nee

Verspreide waardevolle wateren

Omschrijving

1
1 1
5 1
Is er een specifieke bestemming / aanduiding opgenomen gericht op bescherming van
verspreide watervolle wateren (Iijnvormig)(bijvoorbeeld gecombineerd met een
waterstaatkundige bestemming)
1
1 1
Is in doeleindenomschrijvirig aandacht besteed aan het veiligstellen van verspreide watervolle 1 4 1
wateren (lijnvorrnig)? (met name natuurlijke morfologie van de iate)_______________
Is er overleg geweest met het waterschap m.b.t. de vraag hoede bescherming van lijnvormige 1 1
verspreide waardevolle wateren plaats kan vinden"
1
Kunnen er bij de bouwmogelijkheden, nadere eisen worden gesteld aan de situering i.v.m.
natte natuur / oevers/ watergangen?
111
Zijn er aanlegvergunningen / gebruiksverboden opgenomen ter bescherming van de waarden? 1 4
2
vergraven verlagen ophogen van de bodem
diepwoelen diepploegen van de bodem
2
verbreden, (ver)graven en dempen van waterlopen, sloten, greppels
aanbrengen van drainage
aanbrengen van dammen, stuwen, bemaling of onderbemaling
aanbrengen van oeverbeschoeiing en/of aanlegsteigers
dempen van poelen
graven poelen
-- - __
-verwijderen houtgewas, landschapselementen (moerasjes)
scheuren van grasland
omzetten van grasland in bouwland
/ 1
aanbrengen van verhardingen
- -- 2
aanbrengen van ondergrondse leidingen
1
overige werkzaamheden (die de waterhuishouding kunnen beinvloeden)nl
1
Is bij de criteria voor de toetsing van aanlegvergunningen rekening gehouden met deze
waarden (afweging belangen landbouw/natuur)?
vergraven verlagen ophogen van de bodem
diepwoeleri diepploegen van de bodem
verbreden (ver)graven en dempen van waterlopen sloten greppels
aanbrengen van drainage
—1 aanbrengen van dammen, stuwen, bemaling of onderbemaling
-J
aanbrengen van oeverbeschoeiing en/of aanlegsteigers ._
_
dempen van poelen
graven poelen
verwijderen houtgewas landschapselementen (moerasjes)
scheuren van grasland
omzetten van grasland in bouwland
aanbrengen van verhardingen
aanbrengen van ondergrondse leidingen
recreatief gebruik
het aanbrengen van recreatieve voorzieningen / bouwwerken ten behoeve van recreatief
-gebruik
agrarisch gebruik
- _J.------- - 1 _LL ---14 12
overige werkzaamheden (die de waterhuishouding kunnen beinvloeden)nI
Is in een eventuele beschrijving in hoofdlijnen aandacht besteed aan het veiligstellen van
verspreide waardevolle wateren?
Zijn, via vrijstelling/ wijziging, (ruimtelijke) ontwikkelingen / onomkeerbare Ingrepen mogelijk die 3
1
van invloed kunnen zijn op de bovenstaande waarden"B v uitbreiding bouwblok hergebruik
van vrijkomende bedrijfslocaties aanleg van fietspaden opm
Zo ja zijn de natuurwaarden bij een eventuele belangenafweging meegewogen'
jj
L
1
Zijn er flexibiliteitsbepalingen (vrijstelling/wijziging) die gericht zijn op versterking van de
verspreide waardevolle wateren (bijv. omzetten naar natuur)Opmerkingen:
-- 1

•L. LI

[L..

fl 1I'

---:-

verklaring:

v

= ja;

- = niet van toepassing;

[blanco] = nee

Ecologische verbindingszones

Omschrijving

c

Wordt het ambitieniveau van de ecologische zone toegelicht, m.a.w. voor welke dieren/
natuurdoeltype is de zone bedoeld, wat is de gewenste omvang en vorm van de zone?
Maakt het bestemmingsplan(ruimtelijke) ontwikkelingen / onomkeerbare ingrepen mogelijk, die 10
realisatie van natuurwaarden onmogelijk maken / negatief beînvloeden?(zoals woning en
wegenbouw, nieuwvestiging of uitbreiding van agrarische bedrijven)
Zo ja, zijn bij eventuele belangenafweging de ecologische waarden meegewogen?
1
Worden reeds gerealiseerde verbindingen op de kaart aangegeven ( bestemd / aangeduid)?
2
Kunnen er bij de bouwmogelijkheden, nadere eisen worden gesteld aan de situering t.o.v.
1
ecologische verbindingszones?
Worden de reeds gerealiseerde delen van de ecologische zones beschermd d.m.v.
i3
aaniegvergunningen en gebruiksverboden?
vergraven, verlagen, ophogen van de bodem
4
diepwoelen, diepploegen van de bodem
verbreden, (ver)graven en dempen van waterlopen, sloten, greppels
2
aanbrengen van drainage
-aanbrengen van dammen, stuwen, bemaling of onderbemaling
aanbrengen van oeverbeschoeiing erVof aanlegsteigers
dempen van poelen
- - - graven poelen
verwijderen houtgewas, landschapselementen (moerasjes)
scheuren van grasland
aanbrengen van houtgewas
aanbrengen van boomteelt, houtteelt, sierteelt
omzetten van grasland in bouwland
aanbrengen van verhardingen
—
3
aanbrengen van ondergrondse leidingen
overige werkzaamheden (die do waterhuishouding kunnen beïnvloeden)nl.:
1
Is bij do criteria voor de toetsing van aanlegvergunningen rekening gehouden met deze
- 3
waarden (afweging
(afweging belangen landbouw / natuur)?
vergraven verlagen ophogen van de bodem
diepwoelen, diepploegen van de bodem
verbreden, (ver)gravenen dempen van waterlopen, sloten, greppols_____________________
aanbrengen van drainage
aanbrengen van dammen, stuwen, bemaling of onderbemaling
-aanbrengen van oeverbeschoeiing en/of aanlegsteigers
dempen van poelen
:graven poelen
verwijderen houtgewas, landscha p!elementen_(moerajes)
aanbrengen van houtgewas
aanbrengen van boomteelt, houtteelt, sierteelt
scheuren van grasland
omzeilen van grasland in bouwland
aanbrengen van verhardingen
aanbrengen van ondergrondse leidingen
agrarisch gebruik
overige werkzaamheden (die dewaterhuishoudirig kunnen beînvloeden)nl.:
Worden nog te realiseren (natte) ecolog ische verbindingszones indicatief aangegeven met
daaraan gekoppeld een wijzigingsbevoegdheid?
Is in een eventuele beschrijving in hoofdlijnen aandacht besteed aan het veiligstellen van
Wordt (in een eventueel afstemmingskader) aandacht besteed aan de regelgeving van het
waterschap (afstemming met de Keur)?
Zijn, via vrijstelling/ wijziging, (ruimtelijke) ontwikkelingen / onomkeerbare ingrepen mogelijk,
die realisatie van natuurwaarden onmogelijk maken / negatief beïnvloeden?(zoals woning en
wegenbouw, nieuwvestiging of uitbreiding van agrarische bedrijven)
Zo ja, zijn bij eventuele belangenafweging de ecologische waarden meegewogen?

-

verklaring: / = ja;
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- = niet van toepassing;

[blanco] = nee

Regionale beïnvloedingsgebieden

Omschrijving

1
2Wordt de ligging van (een deel van) plangebied in een regionaal beïnvloedingsgebied
gesignaleerd?
-1 1 1
1 1 1 1
Maakt het bestemmingsplan (ruimtelijke) ontwikkelingen / onomkeerbare ingrepen mogelijk, die 8van invloed kunnen zijn op benedenstrooms gelegen natte natuur?(zoals woning en
wegenbouw, nieuwvestiging of uitbreiding van agrarische bedrijven)
1
*Zo ja, zijn bij eventuele belangenafweging de effecten op benedenstrooms gelegen natte
natuur meegewogen?
vi vil
1:
[6
*Zo ja er is sprake van nieuwe ontwikkelingen, maar deze kunnen naar redelijke verwachting
niet leiden tot negatieve effecten op waterkwantiteit/kwaliteit van benedenstrooms gelegen
natuur?
5
*Zo ja er is sprake van een kleinere ingreep, waarvan blijkt dat negatieve effecten op
benedenstrooms gelegen natuur wordt voorkomen of minimaal zijn?
1
Zo ja zijn er compenserende maatregelen voorgesteld, indien sprake is van nieuwe
3
ontwikkelingen, die van invloed kunnen zijn op benedenstrooms gelegen natuur?
Is er een (mede/ dubbel)bestemming / aanduiding opgenomen gericht op bescherming de
regionale beïnvloedingsgebieden?
- 1
Is in doeleindenomschrijving aandacht besteed aan het veiligstellen van
infiltratiemogelijkheden in de regionale beïnvioedingsgebieden en daarmee het veiligstellen
van benedenstrooms gelegen natte natuur?
V 1
t
Kunnen er bij de bouwmogelijkheden, nadere eisen worden gesteld aan de situering i.v.m.
2
infiltratiemogelijkheden?
4
Zijn ongewenste werken en werkzaamheden aan een aanlegvergunning of gebruiksverbod
3
gekoppeld"
vergraven verlagen ophogen van de bodem
3
diepwoelen, diepploegen van de bodem
verbreden, (ver)graven en dempen van waterlopen, sloten, greppels
12
7
aanbrengen van drainage
aanbrengen van dammen, stuwen, bemaling of onderbemaling
aanbrengen van oeverbeschoeiing en/of aanlegsteigers
- --------dempen van poelen
graven poelen
-....
verwijderen houtgewas, landschapselementen (moerasjes)
scheuren van grasland
2i
aanbrengen van houtgewas
aanbrengen van boomteelt, houtteelt, sierteelt
omzetten van grasland in bouwland
:,L2--:L_- J..
aanbrengen van verhardingen - aanbrengen van ondergrondse leidingen
overige werkzaamheden (die de waterhuishouding kunnen beïnvloeden)nL:
vergraven, verlagen, ophogen van de bodem
diopwoelen, diepploegen van de bodem
verb r ede n (ver)graven en dempen van waterlopen, sloten, greppels
aanbrengen van drainage
- -aanbrengen van dammen stuwen, bemaling of onderbernaling
aanbrengen van oeverbeschoeling en/of aanlegsteigers
dempen van poelen
graven poelen
verwijderen houtgewas, landschapselementen (moerasjes)
aanbrengen van houtgewas
aanbrengen van boomteelt, houtteelt, sierteelt
scheuren van grasland

1

3

1
1

1

't

0*

omzetten van grasland in bouwland - ---------------------------_______
aanbrengen van verhardingen
aanbrengen van ondergrondse leidingen
agrarisch gebruik
overige werkzaamheden (die de waterhuishouding kunnen beînvloeden)nl.:

verklaring: / = ja;

- niet van toepassing;

- -. ............TIL
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[blanco] = nee

72
Omschrijving

c
co

0 C' Ce tt (0 (- N (0
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Is in een eventuele beschrijving in hoofdlijnen aandacht besteed aan het veiligstellen van de
regionale beinvloedingsgebieden (behoud infiltratie)?
1
Zijn, via vrijstelling/ wijziging, (ruimtelijke) ontwikkelingen! onomkeerbare ingrepen mogelijk die 6
van invloed kunnen zijn op benedenstrooms gelegen natte natuur 7Opmerkingen
Zo ja zijn bij eventuele belangenafweging de effecten op benedenstrooms gelegen natte
natuur meegewogen
'Zo ja er is sprake van nieuwe ontwikkelingen, maar deze kunnen naar redelijke verwachting
1
niet leiden tot negatieve effecten op waterkwantiteit/kwaliteit van benedenstrooms gelegen
natuur?
20 ja er is sprake van een kleinere ingreep, waarvan blijkt dat negatieve effecten op
4
benedenstrooms gelegen natuur wordt voorkomen of minimaal zijn?
Zo ja zijn er compenserende maatregelen voorgesteld, indien sprake is van nieuwe
ontwikkelingen, die van invloed kunnen zijn op benedenstrooms gelegen natuur?
ls een en ander gemotiveerd aangegeven?
2

-

-

1 1

•/

/ /:

Water voor de openbare drinkwatervoorziening
-

o

Omschrijving
(6
(0
C N-0)0C'JCefNCe0)0
'?.-

Is het Grondwaterbeschermingsgebied als zodanig op de plankaart aangegeven? (als
bestemming of als aanduiding)bonaming:
Grondwaterbescherrningsgebied/Milleubeschermingsgebied
Is in de doeleindenomschrijving aandacht besteed aan bescherming van de
grondwaterkwantiteit en kwaliteit binnen de grondwaterbeschermingsgebieden
Is in een eventuele beschrijving in hoofdlijnen aandacht besteed aan het veiligstellen van de
grondwaterbeschermingsgebieden
Wordt in een eventueel afstemmingskader aandacht besteed aan de regelgeving van de
provinciale milieuverordening
Is in het bestemmingsplan het oprichten van nieuwe bouwwerken uitgesloten'
Verhindert het bestemmingsplan ontwikkelingen in bestaande of van nieuwe functies die van
invloed kunnen zijn op de waterkwantiteit enkwaliteit?(en die een groter risico opleveren voor
drinkwaterwinning_dan_in_de_oorspronkelijke_situatie_het_geval_is)

6
1

4 /

-

1

/1

1
-

fl1

3

1

1

Water voor nieuw stedelijk gebied

Omschrijving

Zijn hydrologische belangen meegewogen in de lokafiebepaling van het nieuw stedeljk gebied?
Besteedt het plan aandacht aan de consequenties voerde grondwaterstand?
-1
Is in het plan gestreefd naar minimalisering van verharding?
Wordt het regenwater afgekoppeld?
Wordt in de toelichting aandacht besteed aan de mogelijkheid van infiltratie van regenwater?
j
als er inderdaad geinfiltreerd wordt is de infiltratie op de kaart aangeduid'
is de infiltratie in de voorschriften vermeld? (beschrijving in hoofdlijnen;
doeleindonomschrijving; aanlegvergunnigtel)_
Wordt het type rioleringssysteem vermeld? (bijv. verbeterd gescheiden stelsel)

verklaring: '

= ja;

- = niet van toepassing;
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[blanco] = nee

Weidevogelgebieden

Omschrijving

Is er een (mede)bestemming / aanduiding opgenomen gericht op bescherming van
weidevogelgebieden (planologische basisbescherming)?(benaming
'weidevogelgebiedî(landschappelijke) openheid)
Is in doeleindenomschrijving aandacht besteed aan het veiligstellen van
weidevogelgebieden?worden de volgende aspecten genoemd:?
openheid
rust
handhaving van de grondwaterstand
Is er overleg geweest m.b.t. de vraag hoe de bescherming van weidevogelbiotopen plaats kan
vinden?
Kunnen er bij de bouwmogelijkheden, nadere eisen worden gesteld aan de situering i.v.m.
waterhuishouding /openheid gebied?
Zijn er aanlegvergunningen / gebruiksverboden opgenomen ter bescherming van de
weidevogelgebieden (gericht op werkzaamheden die openheid, rust en grondwaterstand
kunnen beïnvloeden/aantasten
vergraven, verlagen, ophogen van de bodem
diepwoelen, diepploegen van de bodem
verbreden, (ver)graven en dempen van waterlopen, sloten, greppels aanbrengen van drainage
aanbrengen van dammen, stuwen, bemaling of onderbemaling
aanbrengen van oeverbeschoeiing en/of aanlegsteigers -dempen van poelen
graven poelen
verwijderen houtgewas, Iaridschapselementen (moerasjes).___________________
scheuren van grasland
aanbrengen van houtgewas
aanbrengen van boomteelt, houtteelt, sierteelt
omzetten van grasland in bouwland
aanbrengen van verhardingen
aanbrengen van ondergrondse leidingen
overige werkzaamheden (die de waterhuishouding kunnen beïnvloeden)nI.:
Is bij de criteria voor de toetsing van aanlegvergunningen rekening gehouden met deze
waarden (afweging belangen landbouw / natuur)?
--vergraven, verlagen, ophogen van de bodem
diepwoelen, diepploegen van de bodem
verbreden, (ver)graven en dempen van waterlopen, sloten, greppels
aanbrengen van drainage
aanbrengen van dammen, stuwen, bemaling of onderbemaling
aanbrengen van oeverbeschoeiing en/of aanlegsteigers dempen van poelen
graven poelen
verwijderen houtgewas, landschapselementen (moerasjes)
aanbrengen van houtgewas
aanbrengen van boomteelt, houtteelt, sierteelt - - - scheuren van grasland
omzetten van grasland in bouwland
aanbrengen van verhardingen
aanbrengen van ondergrondse leidingen
agrarisch gebruik
overige werkzaamheden (die de waterhuishouding kunnen beïnvloeden)nl.:
-Is in een eventuele beschrijving in hoofdlijnen aandacht besteed aan het veiligstellen van
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Wordt ineen eventueel afstemmingskader aandacht besteed aan de rgelgeving van het
waterschap (afstemming met de Keur)
Zijn, via vrijstelling' wijziging, (ruimtelijke) ontwikkelingen / onomkeerbare ingrepen die mogelijk 5
van invloed kunnen zijn op de weidevogels / aantasting van de
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Zo ja, zijn bij eventuele belangenafweging de factoren rust en openheid als randvoorwaarden
Zijn er flexibiliteitsbepalingen (vrijstelling/wijziging) die gericht zijn op versterking (van de
natuurwaarden) van weidevogelgebieden? (bijv. omzetten naar natuur)Opmerkingen:
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