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V A N BELANG VOOR D E

WATERTOETS

Wateradviesbij
ruimtelijke plannen
inFlevoland
Dewatertoetsiseenbegripgewordeninderuimtelijkeordeningalsverplichtonderdeelbijruimtelijke
plannen.Detoepassingvandewatertoetsisdoordewaterbeheerdersendegezamenlijke lokaleoverliedengei'mplementeerd.Dewatertoetsishiermeeprocedureelingevuld,maarindepraktijk ishetnog
vaakzoekennaareengoedeinhoudelijke uitwerking.Deinitiatie/nemerenderuimtelijke ordenaar
hebbenbehoefte aaneen'waterbril'omplannenineennatperspectieftebekijken.Alsadviseurinde
procedurevandewatertoetsinFlevolandwilhetWaterschapZuiderzeelandgraag dezebrilvoorhoudendoortewordenbetrokkenenmeetedenkenbijruimtelijkeontwikkelingen.Omhierinhoudelijk
invullingaantegeven,heeftZuiderzeelandde'Uitgangspuntennotitie wateradvies'opgesteld.
Waaromeenwateradvies?Volgensde
procedurevandewatertoets betrektdeinitiatiefnemer, diedeplannen maakt,de
waterbeheerder vanhetgebied bijdeplan-

nen.Dewaterbeheerder heeft eenadviesrol.
Hijgeeft onderandereeen langerermijnvisie
ophet waterbeheer, zodat weookindewat
verderetoekomst blijven beschikkenover

De watertoets in Flevoland.
InFlevolandisdetoepassingvanhetprocesvandewatertoetsdoorde
gezamenlijke overhedenin2003 verwoordindenotitie'Dewatertoets
toegepastinFlevoland'.Belangrijk indezeuitwerkingishetcentraal

typering

eenveilig,gezond enrobuust watersysteem.
Hethuidige waterbeleid ziet Waterschap
Zuiderzeeland danookverwoordin het
realiseren vandewateropgaven:hetoporde
krijgen en houden vanhet watersysteem.
Bijhetdefiniëren vande wateropgaven
maakt hetwaterschap onderscheid tussende
kwalitatieveendekwantitatieve wateropgave.Dekwalitatievewateropgave heeft vooral
betrekkingopdeimplementatie vande
EuropeseKaderrichtlijnWater.Metde
kwantitatievewateropgave wordt doorgaans
deaanpakvanurgente oppervlaktewateroverlast bedoeld.
Daarnaasr wordtookgesproken overde
'stedelijke wateropgave'(deaanpakvanoverlastdooroppervlaktewater, regenwateren
grondwarer)endeopgavevoorhet grondwater.Doorhet betrekken vande waterbeheerderalswareradviseurbijruimtelijke plannen wordreenmeerwaardegecreëerd,
doordat degekozen oplossingen duurzaam
zijn enbeterwordengecombineerd met
andereruimtelijke functies danalleen water.

stellenvanderuimtelijke ontwikkeling.Deschaalgrootteenhet
soortplanvanderuimtelijke ontwikkelingbepalenhetniveauwaaropdewaterbeheerder betrokkenwordtinhetproces.Indetabelzijn
dezeniveausnaderomschreven:

omschrijving / kenmerken betrokkenheid waterbeheerder
bijde planvorming

indicatie soortplan

• inrichtingsstudie
• structuurplan
• bestemmingsplan
buitengebied
• omvangrijkenieuwbouwlocatie
• regulier
bestemmingsplan

uitgebreid

gezamenlijk optrekken

gezamenlijk optrekken initiatiefnemer gemeenteetc.enwaterbeheerder(waterschap/Rijkswaterstaat) inhet traject
iteratief/ cyclisch
deelnemenaanptojectgroepen, workshops
zieverder'basis'en'beperkt'

basis

sturen optussenproducten

bepetkt

minimale invulling

voorafgaand aanherprogrammavaneisen(uitgangspunten)een
uitvoerigschriftelijk adviesvandewaterbeheerder
schriftelijke reactieopprogrammavaneisen
zieverder'beperkt'
formeel(bestuurlijk) schriftelijk adviesofeengespreksverslag
voorafgaand aanhetartikel 10Bro-overleg
behandelinginartikel 10Bro-overleg

Inhetptocesvandewatertoetszijntweeproductenteonderscheiden:
dewaterparagraafvandeinitiatiefnemer enhetwateradviesvande
waterbeheerder.Viadewaterparagraafinderuimtelijke onderbouwingenhetbestemmingsplan heeft dewatertoetsinhoudelijkeen
explicieteplaatsindetotstandkomingvanruimtelijkeplannenen
besluiten.VoorhetopstellenvandewaterparagraafisdoorhetMinisterievanVROMdehandreiking'Watetinbestemmingsplannen'

• beperkte functiewijzigingenactualisatievanbestemmingsplannen

(november2000)opgesteld.Metbetrekkingtothetwateradviesbestaat
alleendeafspraakinde'Handreikingwatertoets2'(Ministerievan
VerkeerenWaterstaat,januari2004)datdewaterbeheerdereenformelereactieophetruimtelijkeplangeeft.Inderolvanadviseurgaande
competentiesvandewaterbeheerderveelverder.Zokrijgtderuimtelijkeordenaarmeerdebehoefte omaantafeltezittenmeteenmeedenkendebelanghebbendedanmeteentoetsendewaterbeheerder.
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Oppervlaktewater inAlmere.

Uitgangspunten en waterthema's
Eenbelangrijk onderdeelvande'Uitgangspuntennotitie wateradvies'zijn deuitgangspunten waaropWaterschapZuiderzeelandderuimtelijke plannen toetsten het
wateradviesbaseert.Net alsbijveelcollegawaterbeheerders zijn deze uitgangspunten
opgesteldopbasisvanhetbestaande beleid
enplannen (waaronder het waterbeheersplan,dekeuretc]endeervaringmetwater-

Aft), v.

huishoudkundige inrichtingsplannen.De
uitgangspunten zijngeclusterd inwaterthema's,zoalswaterkwantiteit, inrichting
vanwatergangen enoevers,kunstwerken,
waterkeringen, waterkwaliteit, regen-en
afvalwatersysteem, afkoppelen enemissiereductie.
Hiermeeisookderelatiegelegdmetde
waterparagraafwaarindewaterthema's in
beeldworden gebracht.

Dewateropgaven.

Ajb. z:

veiligheid

water(bodem)kwaliteit

watertekorten

ecologie

Rekening houdend metenige ruimte
vooronderhandelingzijn demeestevande
uitgangspunten direct toetepasseninde
plannen.Voorandereuitgangspunten, zoals
compensatievoordewaterberging,ishet
nodigomeerstdewateropgaven inbeeld te
brengen en reonderbouwen.Inde'Uitgangspuntennotitie wateradvies'zijn hiervoorhandvatengegeven,zodatdeonderbouwingvandewateropgaven in het

Stroomschema kwantitatieve wateropgave.
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beheersgebied Flevolandeenduidig wordt
uitgevoerd.

Bepalen van de kwantitatieve
wateropgaven
Net alsdeinfrastructuur enhet te
bebouwen terrein legtookde waterhuishoudingeenruimtelijke claimopindeplan-of
besluitvorming.Nietalleengaat het hierom
hetopenwaterenoevets,ookdekeuzevan
hetregen-enafvalwatersysteem bepaalt
mededebenodigdeoppervlakte open water.
Dekeuzeomhet regenwater nietaftevoerennaardeafvalwaterzuivering heefr weliswaareenontlasting vandezuivering tot
gevolg,doordedirecreafvoer vanregenwaternaarhetopenwaterdient voldoende
capaciteitinhetoppervlaktewater aanwezig
tezijn voorhet (tijdelijk) bergenvande
afvoer vanafstromend regenwater.
Omderuimtelijke claimvandewaterhuishouding tebepalenzijn berekeningen
nodig.Afhankelijk vanhet vastgestelde

niveau vandewatertoets kunnen dit
(hydraulische)vuistregels,tabellen, indicatieveberekeningen ofzelfs modelmatige
berekeningen zijn.Doelvandeberekeningenishetonderbouwen vandekwantitatievewateropgave:het hydraulisch functionerenvanhet toekomstige watersysreem zodat
dezevoldoet aandegestelde (hydraulische)
uitgangspunten. Devolgendedrie typen
(controle)berekeningen zijn teonderscheiden:controleopdeafvoerenvandeopstuwingvanhetafwateringsysteem, het
bepalen vandebenodigde hoeveelheid
waterberging (vuistregels+berekening)en
conrroleophetvoorkomen van wateroverlasr(inundatie).

vewateropgaven.Vooreengoed functionerend engezond watersysreem dient ookeen
goedeoppervlaktewaterkwaliteit te zijn
gewaarborgd. NaastdeEuropese,nationale
en regionalewaterkwaliteitsnormen wordt
het terugdringen vanderisico'sdiehet
menselijk handelen metzich meebrengt,
beperkt tot het beperken vandeemissies
naarhetoppervlaktewater.Waarook
nadrukkelijk naargekekenwordt,isdelocatieenliggingvanhetoppervlaktewater in
verband metdeaanwezige geohydrologische
invloedenzoalskwel.Devormen inrichting
vanhetwaterbepalen dedoorsrroombaarheidende(voldoende)kansenvoorhet
waterleven.

Richting geven aan de kwalitatieve wateropgaven

Toepassing en vervolg

Naasthetinbeeldbrengen vandekwantitatieve wateropgaven,isopeen vergelijkbarewijzerichtinggegevenaanhet in beeld
brengenenonderbouwen vandekwalitatie-

Normering wateroverlast in Flevoland
Omtekunnenvoldoenaandetoegestaneafvoerenomwateroverlast(inundatiemaaiveldvanuitopenwater)tevoorkomen,moetvoldoendewaterbergingaanwezigzijn enmaggeen
onverantwootdeafwenteling vandeafvoer intijd enruimteplaatsvinden.Wanneeropbasis
vandeafvoer- enbergingsberekeningen voldoendewaterberginginhetplangebiedisgerealiseerd,wordtautomatisch voldaanaandegesteldenormenomlokaalwateroverlast tevoorkomen.Hetplangebied houdtzijneigenbroekop.Overhetvoorkomenvandeafwenteling van
deafvoer indetijd enruimteisechternoggéénuitspraakgedaan.Dooruitbreidingvan
bestaandgestuwdgebieden/ofhetrealiserenvannieuwgestuwdgebiedkandeoppervlakte
potentieelinundeerbaargebiedimmers afnemen.
Voorhetwaarborgenvanderegionaleveiligheidophetvoorkomenvanwateroverlast (inundatiemaaiveldvanuitopenwater)zijn inhetNationaalBestuursakkoordWaterwerknormen
aangegeven.IndeprovincieFlevolandwordtindeStroomgebiedsvisieFlevoland(december
2003)eenstrengerenormeringnagestreefd omwateroverlasttevoorkomen.Hetambitieniveau
vandeStroomgebiedsvisieFlevolandishetnastrevenvaneenzodanigeruimtelijke inrichting
vandeprovinciedatdefrequentie vanvoorkomenvanwateroverlastwordtgeminimaliseerd
toteengemiddeldevanéénmaalper100jaarvoorstedelijkgebiedentoteengemiddeldevan
éénmaalper80jaarvoorlandelijkgebied.Inhetlandelijkgebiedkanvoorbepaaldelagegebiedenterugwordengegaantoteenrisicovanéénmaalper50jaar.Degesteldenotmeting(oppervlakte)wateroverlast uitdeStroomgebiedsvisieFlevolandissamengevatinbijgaandetabel:

normklasse gerelateerd aan
grondgebruiktype
landelijk gebied
grasland
akkerbouw
hoogwaardigeland-entuinbouw
glastuinbouw
stedelijk gebied
bebouwd

maaiveldcriterium:
wateropmaaiveld{%

basis werkcriterium:
herhalingstijd (i/jaar)

gemiddeldT=80*
gemiddeldT=80*
gemiddeldT=80*
gemiddeldT=80*
T = 100

'Inhetlandelijkgebiedkanvoorbepaaldelagegebiedenterugwordengegaantoteenveiligheidvanéénmaalper50jaar.

Deuitgangspuntennotitie ontrafelr
vooraldeinhoudelijke waterhuishoudkundigeaspecten vandewatertoets.Hetiseen
bruikbaar instrument bij hetdoorlopenvan
dewatertoets,het benoemen enhet inhoudelijk uitwerken vanderelevantewateraspecten.DoorWaterschapZuiderzeeland en
deruimtelijke otdenaarsisonderkend dat
aanvullend behoefte besraat aan basale
(watergerelateerde) gegevenseneenoverzichtvanderelevantevergunningen enontheffingen (inclusiefcontactpersonen en/of
afdelingen). Omhierinvullingaantegeven
wordtdeuitgangspuntennotitie opgenomen ineeninformatiemap 'Advisering
waterinruimtelijke plannen', waarinalle
relevantedocumenten eninformatie is
opgenomen overdewaterroersen vergunningverlening.
Daarnaastgaandecompetenties vande
waterbeheerder inderolvanadviseurveel
verder.DaaromisWaterschap Zuiderzeeland
begonnen meteeninterne professionaliseringvandewatertoets.Naasteencentrale
coördinatie vanwatertoetsen iseen watertoetsarchiefingericht.Ombij Zuiderzeeland
(beleids)adviseurs opteleiden,iseencursus
'wateradviesvaardigheden' opgezet.Het
gebruik vandenotitiewateradvies komt
hierin uitgebreid aanbod.Metdecursus
watetadviesvaardighedenopzaken ondersteund doorde 'Uitgangspuntennotitie
wateradvies'endeinformatiemap wilZuiderzeeland alleaspecrenvanhet waterbeheer tervoorbereidingenverdiepingvande
watertoetsaanreiken. W
Nanco Dolman
(Royal Haskoning]
Coert van Dam
(Waterschap Zuiderzeeland)
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