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H A N D L E I D I N G VOOR HET OPSTELLEN VAN
WATERPARAGRAFEN I N B E S T E M M I N G S P L A N N E N

Arnhemintegreert
waterbeheerin
stedelijkwaterplan
Deafgelopenjarenzijnideeënomtrenthetwaterbeheersterkaanveranderingonderhevig.Hetintensieveregebruikvanderuimtevraagtomeenduidelijkerafstemming tussenwateren ruimtelijke
ordening.Nietindelaatsteplaatsomdatwaterstructureelmeerruimtedienttekrijgen,ookinhet
stedelijkgebied.DegemeenteArnhemismomenteelbezigmetdeherzieningvaneengroot aantal
bestemmingsplannen.Binneneenkorttijdsbestekdientdezeherzieningtezijnvoltooid.Omwater
numeeraandachttegevenenteanticiperenopdehuidigeontwikkelingen rondintegraalwaterbeheerheeftdeDienstStadsbeheeraanDHVgevraagdsameneenmethodiekteontwikkelenwaarmee
op eenduidigewijze invulling kanwordengegcvenaandewaterparagraaf Tcngrondslagaandeze
vraagstaan hetnieuwekaraktervande(interngemeentehjkc)adviseringen het'taalprobleem'tussendejuridischemedewerkersvanDienstStadsontwikkeling endetechnischemensenvanDienst
Stadsbeheer.
Aanhetintegraalwaterplan werktde
gemeenteArnhem samenmethaaracht
waterpartners.Daarnaast wordtindiverse
projecten gewerktaaneenduurzaam(stedelijk)watersysteem,zoalsbijdeinrichting
vanhetuitbreidingsgebied Schuytgraaf In
veelgevallen ishetwenselijkdat(stedelijk)
waterbeleid nietslechtswordtvastgelegdin
eenbeleidsplan, maar tevensvroegtijdig aan
deordekomt indeplanvormingenlaterop
eenjuridisch afdwingbare manier terugkomtinhetruimtelijk beleid.Hetbestemmingsplan isdaartoeop gemeentelijk
niveau hetjuistemiddel.
Metallebetrokken partijen ontwikkelt
Arnhemeenbreedgedragen handleiding
waarmeeopbestemmingsplanniveaueen
watertoets kanworden uitgevoerd.Dehandleidingbevateenkortebeschrijving vande
actueleregelgevingenbeleidophetgebied
vanwater,eencontrolelijst vanalletetoetsenwateraspecten, alsmede handreikingen
omrelevantewateraspecten tevertalenin
bestemmingsplanvoorschriften voorhet
betreffende plangebied.Metde handleiding
kandegemeente invullinggevenaande
waterparagraafvanhetbestemmingsplanen
daarmeedewaterbelangen ruimtelijk formaliseren.

Toepassing
DHVheeft voortweedeelgebiedenin
Arnhem dehandleiding toegepastencon34
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creetuitgewerkt ineenwaterparagraafvoor
debetreffende bestemmingsplannen.
Omdatdehandleiding aansluit bijdeindelingvanbestemmingsplannen zoalsde
gemeenteArnhemdiehanteert, kunnende
diverseonderdelen opeeneenvoudige,uniformeensnellewijze worden ingevulden
overgenomen.Doortoepassen vandehand-
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leidingworden nietalleen bestemmingsbepalingen beschreven,maarwordenookinde
toelichtingdeplanbeschrijving,debeperkingen,detoelichtingopde voorschriften,
devoorschriften endeplankaartvoorhet
aspectwaterinsamenhang ingevuld.
DehandleidingvoorArnhem onderscheidtdriewatergerelateerde bestemmingsbepalingen.Daarwaar waterbeheer
'leidend' iszalditin debestemmingtotuitdrukking komen:
• Debestemming 'Waterkering'(veelal
eendubbelbestemming) zalworden
gelegdopwaterkeringen methun
beschermingszones;
• Debestemming'Water'zalworden
gelegdopdeRijn,enanderewaterenen
watergangen dienaaraard,situeringen
omvangruimtelijk vanbelang zijn.
• Debestemming'Groenenwater':om
aan tegevendatwaterveelmeerdantot
nogtoeeen beeldbepalend, zichtbaar
deelgaatuitmakenvanbestaandstedelijkgebied,zalaanhetopenbaar groen
waarin wadi's,kleinewatergangen,kleinewaterpartijen eninfrltratiegebieden
eenplaats kunnen hebben,debestemming'Groenenwater'gegevenworden.
Ineenbestemmingsplan kan uiteraard
nietworden vastgelegddatervervolgens

ookdaadwerkelijk afgekoppeld moet
worden.
Daar waarandere bestemmingen 'leidend 'zijn, maar waterbeheer eenrolvan
betekenisspeeltzaldit inde doeleindenomschrijvingvandieanderebestemming, maar
mogelijk ookin bebouwingsvoorschriften,
aanlegvergunningvereisten engebruiksvoorschriften totuitdrukking moeten
komen.Tedenken valtaande bestemming
'natuur' voorecologischeverbmdingszones,
debestemming 'landgoed','verkeer' of'verblijfsgebied' waar tenminste indedoeleindenomschrijving waterbeheer alssubbestemming moetworden opgenomen
alsmedebeperkingen ten aanzienvan het
bouwen.
Bijiederbestemmingsplan zalinde
planbeschrijving endetoelichting worden
vastgelegdwelkebeperkingen vanuir het
waterbeheer worden opgelegd en welkeniet
concreet indevoorschriften vaneen bestemmingsbepaling teregelenzijn.Dezebeperkingen vloeienvoort uit het beleidvande
gemeente,dewaterkwaliteitsbeheerder, de
provincieofhet rijk.Alsonderdeelvande
handleiding isvoordegemeente Arnhem
eenbeperkingen- ofsignaleringskaart
gemaakt,waaropglobaalisaangegeven welkebeleidsrhema's met mogelijke beperkingen tenaanzien vanwatererbinnen her
plangebied vallen.Hetgaatdanonder meer
omhetaangevenvan waterwingebieden,
ecologischeverbindingszones, beschermingszones vanwaterkeringen engrondwaterbeschermingsgebieden.
Naastdebeperkingen wordtindeplanbeschrijving ookaangegeven welkedoelstellingendegemeente wilbereikenmet het
waterbeheer inhetplangebied.Eénvande
belangrijkste nieuweelementen isongetwijfelddewatertoets voorvoorgenomen nieuwewoningbouwlocaties.Hierbij wordt
getoetst ofdevoorgenomen locatie uit
hydrologisch oogpunt geen onoverkomelijke
bezwaren ontmoet.

rechrelijke overeenkomsten eneengoede
voorlichting naar burgersen bedrijven.
Hetdraagvlakvoorendeacceptatievan
dehandleidingdoordebijhetArnhemse
warerbeheer betrokken partijen isgroot.Het
document isnamelijk totstandgekomen in
overlegmet allebetrokken 'waterpartners' WaterschapRijn enIJssel,Polderdistrict
BetuweenZuiveringsschap Rivierenland envindtbredesteun bijdeafdeling RuimtelijkeOrdeningvandegemeenteArnhem.De

provincieGelderland endeInspectieRuimtelijke Ordeningjuichen het initiatiefvan
hartetoe.f;
Voormeerinformatie:MichavanAkenvanDHV
[oz6]35404S3 ofHenkVelthorstvande.gemeente
Arnhem(026)3774243.
Foto's:Micha vanAken

WaterneemtinArnhemeenbelangrijkeplaatsin,ookinhetparkSonsbeek.

Hoewelnietallerelevante wateraspecten
ineenbestemmingsplan moeten ofkunnen
worden vasrgelegd,heeft degemeenteArnhemmetdehandleiding incombinatie met
bestemmingsplannen eenbelangrijk instrument inhanden omwaterbeheer en ruimtelijkeordeninggoedopelkaaraftestemmen.
Bijplanontwikkeling zijn naasrhet bestemmingsplan ookandereinstrumenten van
belangwaarbij meerdetechnische aspecten
wordengeregeld.Ditzijn met name testellenrandvoorwaarden bijeen planonrwerp
enverderdemilieuvergunning, privaarH
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