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Bijlage bij artikel1.6.: Verdelingsmethodiek stimuleringsregeling afkoppeling verhard
oppervlak.

Waterschap De Dommel

De Vergadering van hoofdingelanden van het waterschap De Dommel;
overwegende,
dat ter uitwerking van de Beleidsnota Stedelijk waterbeheer een stimuleringsregeling voor de afkoppeling
van verhard oppervlak dierit te worden opgesteld;
dat het waterschap daarmee gemeenten wil stimuleren het op de gemengde riolering aangesloten verhard
oppervlak af te koppelen;
gelet op de artikelen 74, 78 en 79 Waterschapswet, artikel4:21lid 3 van de Algemene wet bestuursrecht en
de Inspraakverordening waterschap De Dommel;
heeft besloten de volgende regeling vast te stellen:

Stimuleringsregeling afkoppeling verhard oppervlak 2000
Paragraaf 1. Inleidende bepalingen
Artikel 1.1. Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder :
a. het dagelijks bestuur
: het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel;
b. verhard oppervlak
: daken, wegen, verharde terreinen e.d. waarvan het regenwater, dat tot
afstroming komt - mede gelet op het bepaalde in de leidraad "Aandachtspunten aan- en afkoppelen verharde oppervlakken" van de stichting
Rioned - als schoon kan worden aangemerkt;
c. gemengde riolering
: een riool die wordt gebruikt voor de afvoer van afvalwater inclusief hemelwater;
d. stimuleringsbijdrage
: de aanspraak op financiële middelen door of namens het dagelijks bestuur
verstrekt aan gemeenten voor afkoppeling van verhard oppervlak voorzover dat is aangesloten op een gemengde riolering.

Artikel 1.2. Bevoegdheid dagelijks bestuur
1. Het dagelijks bestuur is bevoegd besluiten te nemen tot:
a. het verlenen van een stimuleringsbijdrage als bedoeld in deze regeling;
b. het vaststellen van een stimuleringsbijdrage als bedoeld in deze regeling;
c. het betalen van stimuleringsbijdragen;
d. alle overige beslissingen die nodig zijn ter uitvoering van deze verordening.
2. Het dagelijks bestuur kan de in lid 1 omschreven bevoegdheid mandateren.
Artikel 1.3. Algemene voorwaarden stimuleringsbijdrage
1. De stimuleringsbijdrage wordt uitsluitend verstrekt op verzoek van en aan gemeenten met betrekking tot
afkoppeling van in het gebied van het waterschap pe Dommel gelegen verhard oppervlak.
2. De stimuleringsbijdrage wordt uitsluitend verstrekt voor het afkoppelen van in gebied met bestaande
bebouwing gelegen verhard oppervlak van een gemengde riolering.

Artikel 1.4. Hoogte stimuleringsbijdrage
1. Het waterschap kan de gemeente voor afkoppeling van schoon verhard oppervlak een stimuleringsbijdrage verlenen:
2
a. van f 4,- perm afgekoppeld verhard oppervlak, of;
2
b. van f 2,- perm afgekoppeld verhard oppervlak, indien de neerslag die afstroomt van het afgekoppeld verhard oppervlak rechtstreeks wordt geleid naar oppervlaktewater met onvoldoende ontvangstcapaciteit
2. Een stimuleringsbijdrage bedraagt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, maximaal 50% van de
werkelijke met de afkoppeling verband houdende projectkosten, waaronder worden begrepen:
• de werkelijke uitvoeringskosten (aanneemsom inclusief meer- en minderwerk);
• de kosten van voorbereiding, ontwerp en toezicht tijdens de uitvoering, voorzover deze extern worden uitbesteed;
• de niet verrekenbare omzetbelasting.
Artikel l.S. Plafond stimuleringsbijdrage
1. Voor de verstrekking van stimuleringsbijdragen is voor de periode 2000 tot en met 2003, per kalender
jaar, maximaal het volgende budget beschikbaar:
• in 2000: f 500.000
• in 2001 : f 500.000
• in 2002 : f 500.000
• in 2003 : f 500.000
Indien een gedeelte van een jaarbudget ongebruikt blijft, is dat gedeelte van het budget voor het volgende kalenderjaar beschikbaar.
2. Het in lid 1 genoemde- voor het desbetreffende kalenderjaar beschikbare- budget wordt over de gemeentelijke aanvragen verdeeld overeenkomstig de in artikel 1.6. omschreven verdelingsmethodiek.
3. Het dagelijks bestuur is bevoegd om het in lid 1 genoemde - voor de toepassing van deze regeling beschikbare - budget te verhogen.
Artikel 1.6. Verdelingsmethodiek
1. Een aanvraag tot verlening van een stimuleringsbijdrage wordt in volgorde van ontvangst van de aanvragen in behandeling genomen. Een aanvraag wordt in die volgorde opgenomen indien zij volledig is.
2. Het dagelijks bestuur gaat bij een beschikking tot het verlenen van een stimuleringsbijdrage uit van de
in artikel 1.4. genoemde bedragen per m 2 en neemt daarbij in acht:
a) het voor het desbetreffende kalenderjaar beschikbare budget als bedoeld in artikel 1.5. , en,
b) het voor de desbetreffende gemeente - voor de looptijd van de regeling - geldende maximumbedrag,
zoals dat is opgenomen in kolom 5 van de bij dit artikel behorende tabel" Verdelingsmethodiek stimuleringsregeling afkoppeling verhard oppervlak van gemengde riolering".
3. Indien, overeenkomstig het gestelde in artikel 1.5 ., lid 3, voor een of meer kalenderjaren extra budget
voor de toepassing van deze stimuleringsregeling beschikbaar komt, is het dagelijks bestuur bevoegd
dat extra budget, op basis van de in kolom 2 van de tabel" Verdelingsmethodiek stimuleringsregeling
afkoppeling verhard oppervlak van gemengde riolering" , over de in het waterschapsgebied gelegen gemeenten te verdelen en de in kolom 5 van die tabel opgenomen maximale bedragen daarmede te verhogen.
4. Indien het budget voor het lopende kalenderjaar volledig is benut schuift de aanvraag door als aanvraag
voor het volgende kalenderjaar en wordt de gevraagde subsidie voor het lopende kalenderjaar geweigerd.
5. Het waterschap stelt de gemeenten gelijktijdig op de hoogte van een eventuele budgetverhoging als
bedoeld in het derde lid van dit artikel.

Paragraaf 2. Verlening van een stimuleringsbijdrage
Artikel 2.1.
Systeem stimuleringsbijdrage
Voorafgaand aan de vaststelling van een stimuleringsbijdrage wordt een beschikking tot het verlenen van
een stimuleringsbijdrage gegeven.
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Artikel 2.2.
Indiening aanvraag
1. De aanvraag tot het verlenen van een stimuleringsbijdrage wordt schriftelijk ingediend voordat met de
uitvoering van het werk wordt begonnen. Het dagelijks bestuur kan daarvan ontheffing verlenen.
2. De aanvrager is verplicht de aanvraag in te dienen door gebruikmaking van een door het dagelijks
bestuur van het waterschap De Dommel daartoe vastgesteld aanvraagformulier, waarbij een afkoppelingsplan als bedoeld in artikel 2.3. en de op dat formulier aangegeven bijlagen moeten zijn gevoegd.
Artikel 2.3.
Inhoud afkoppelingsplan
1. Een plan bevat in elk geval:
a. een inhoudelijke beschrijving van het project, inclusief begroting, van het project waarvoor een
stimuleringsbijdrage wordt gevraagd;
b. een paragraaf over de kwaliteit en de bestemming van het afgekoppelde water;
c. een topografische kaart van het projectgebied;
d. het tijdstip waarop met de uitvoering wordt gestart en de vermoedelijke datum van oplevering.
2. Het regenwater dat van de gemengde riolering is afgekoppeld mag niet alsnog (in)direct in de riolering
terechtkomen.
3. Het afkoppelingsplan behoeft de goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap.
Artikel2.4.
Weigering stimuleringsbijdrage
Het dagelijks bestuur kan een stimuleringsbijdrage in ieder geval weigeren:
a.
indien aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt;
b.
indien en voorzover daardoor het voor het desbetreffende kalenderjaar beschikbare plafond als bedoeld in artikel 1.5. c.q. het voor de desbetreffende gemeente beschikbare maximumbedrag, als bedoeld in artikel 1.6. lid 2, wordt overschreden;
c.
indien het afkoppelingsplan als bedoeld in artikel2.3. niet door het dagelijks bestuur van waterschap
is goedgekeurd;
d.
indien het afkoppelingsproject reeds in uitvoering of gerealiseerd is voordat de aanvraag om een
stimuleringsbijdrage is ingediend; tenzij het dagelijks bestuur hiervoor ontheffing heeft verleend.
Artikel 2.5.
De beslissing op de aanvraag tot verlening van een stimuleringsbijdrage
1. Het dagelijks bestuur beslist binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag tot verlening van een stimuleringsbijdrage. De beslissing kan eenmaal voor ten hoogste 4 weken worden verdaagd.
2. In de beslissing tot verlening van een stimuleringsbijdrage worden in elk geval vermeld:
• het maximale bedrag van de stimuleringsbijdrage,
• een (verwijzing naar de) omschrijving van het afkoppelingsproject,
• eventuele verplichtingen van de ontvanger van de stimuleringsbijdrage.

Paragraaf 3. Verplichtingen van de ontvanger
Artikel3.1.
Verplichtingen van de ontvanger van een stimuleringsbijdrage
1. Het project dat voor een stimuleringsbijdrage in aanmerking komt moet binnen 12 maanden na de beschikking tot verlening van een stimuleringsbijdrage in uitvoering zijn genomen.
2. Het dagelijks bestuur kan op verzoek ontheffing verlenen van de in het vorige lid genoemde termijn.
3. De ontvanger van een stimuleringsbijdrage dient, ten minste een week voor de aanvang van de werkzaamheden, het waterschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen.
4. Het dagelijks bestuur kan bij de beschikking tot het verlenen van een stimuleringsbijdrage verplichtingen opleggen die strekken tot verwezenlijking van het doel van de stimuleringsregeling.
5. In de beschikking tot verlening van een stimuleringsbijdrage kan worden opgenomen dat het dagelijks
bestuur bevoegd is om nadere uitvoeringsvoorschriften te geven.
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Paragraaf 4. De vaststelling van de stimuleringsbijdrage
Artikel4.1.
Vaststelling achteraf
De ontvanger van de stimuleringsbijdrage dient binnen 3 maanden na de eerste oplevering van het werk een
aanvraag tot vaststelling van de stimuleringsbijdrage in.
Artikel 4.2.
Gegevensverstrekking
De aanvrager is verplicht de aanvraag tot vaststelling van een stimuleringsbijdrage in te dienen door gebruikmaking van een door het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel daartoe vastgesteld aanvraagformulier en van de stukken zoals die op het aanvraagformulier zijn aangegeven.
Artikel 4.3.
Beschikking op de aanvraag tot vaststelling van een stimuleringsbijdrage
1. Het dagelijks bestuur beslist binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van een stimuleringsbijdrage. De beslissing tot vaststelling van een stimuleringsbijdrage vermeldt de hoogte van
het bedrag van de stimuleringsbijdrage. De beslissing kan eenmaal voor ten hoogste 4 weken worden
verdaagd.
2. De stimuleringsbijdrage kan op een lager bedrag worden vastgesteld indien:
a. het afkoppelingsproject niet of niet geheel heeft plaatsgevonden;
b. niet is voldaan aan de aan de stimuleringsbijdrage verbonden verplichtingen;
c. de ontvanger van de stimuleringsbijdrage onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt;
d. de verlening van de stimuleringsbijdrage anderszins onjuist was en de aanvrager dit wist of behoorde te weten.

Paragraaf 5. Intrekking en wijziging
Artikel 5.
Het dagelijks bestuur kan de beschikking tot verlening van een stimuleringsbijdrage intrekken indien met
het project, waarvoor de subsidie is verleend, g~en begin is gemaakt uiterlijk 12 maanden na toezending van
genoemde beschikking, tenzij het dagelijks bestuur van die termijn ontheffing heeft verleend.

Paragraaf 6. Betaling
Artikel 6.1. Betalingstermijn
De betaling vindt plaats binnen 6 weken na vaststelling van de stimuleringsbijdrage.

Paragraaf 7. Slotbepalingen
Artikel 7.1. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze regeling treedt 8 dagen na bekendmaking in werking en eindigt op 31-12-2003.
2. Deze regeling kan worden aangehaald als : " Stimuleringsregeling afkoppeling verhard oppervlak 2000"
Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 juni 2000.
In werking getreden op 14 juli 2000
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Toelichting stimuleringsregeling afkoppeling verhard oppervlak 2000
Algemeen
In het stedelijke gebied valt een groot gedeelte van de regen op verhardoppervlak en wordt via de gemeentelijke riolering naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van het waterschap afgevoerd, waar het- na
behandeling - wordt geloosd op oppervlaktewater.
Gemengde riolering
Het afvalwater en regenwater werd van oudsher verwerkt via een gemengd rioleringssysteem. Een nadeel
van dit systeem is dat het bij hevige regenval regenwater, vermengd met slib en afvalwater, overstort op
oppervlaktewater. Het gevolg hiervan is een grote vuilbelasting van het ontvangende water en bodem, hetgeen vissterfte en stankoverlast kan veroorzaken. Het hydrologisch systeem wordt negatief beïnvloed, omdat
het regenwater niet aan het grondwater wordt toegevoegd.
Gescheiden rioolstelsel
Teneinde de nadelen van een gemengd rioolstelsel op te heffen is men gedurende een aantal jaren overgegaan tot de aanleg van gescheiden rioolstelsels. Hierbij wordt het regenwater en ander schoon water via een
apart leidingsysteem geloosd op oppervlaktewater. In de praktijk blijkt het geloosde water soms toch verontreinigd te zijn vanwege het maken van foutieve aansluitingen en door aansluiting van te veel verontreinigde
oppervlakken.
Verbeterd gescheiden stelsel
Om de nadelen van beide hiervoor genoemde rioleringssystemen te beperken is het verbeterd gescheiden
stelsel geïntroduceerd. Ook dat systeem heeft echter nadelen omdat 50% van het regenwater naar de rwzi
wordt afgevoerd , waardoor deze onnodig met regenwater wordt belast, het regenwater via de riolering snel
uit het gebied verdwijnt en geen grondwateraanvulling kan plaatsvinden.
Doelstelling
Op de RWZI zijn grote hoeveelheden regenwater minder gewenst. Om waterhuishoudkundige redenen is het
ook niet gewenst dat regenwater snel via de riolering uit het gebied verdwijnt.
Het dient bij voorkeur geïnfiltreerd of nuttig te worden gebruikt of, als dat niet kan, naar oppervlaktewater
(retentievijvers) te worden geleid en van daaruit langzaam te worden afgevoerd. Dit kan worden bereikt
door schone verharde oppervlakken af te koppelen van de riolering. In nieuwe situaties dienen schone verharde oppervlakken niet te worden aangesloten op de riolering.
De vierde nota waterhuishouding streeft er naar dat in de planperiode (1998-2006):
• 20% van het verhard oppervlak wordt afgekoppeld in gebied met bestaande bebouwing;
• 60 % van het verhard oppervlak niet wordt aangekoppeld in gebieden waar nieuwbouw plaatsvindt.
Het waterschap De Dommel gaater-mede gelet op de 5%-doelstelling in het ontwerp- Waterbeheersplan 2
-van uit dat voor het beheersgebied van het waterschap De Dommel in de periode 2000 tot en met 2003 een
afkoppeling van 5% van het bestaand verhard oppervlak haalbaar is.
Om deze doelstelling te bevorderen is, mede gelet op de beleidsnota -Stedelijk waterbeheer, een stimuleringsregeling opgesteld.
Uitgangspunten Stimuleringsregeling afkoppeling verhard oppervlak 2000
Het waterschap richt zich met deze regeling uitsluitend op het door gemeenten - in gebieden met bestaande
bebouwing- afkoppelen van (schoon) verhard oppervlak dat op een gemengde riolering is aangesloten. Het
waterschap verwacht met het stimuleren van de hiervoor omschreven afkoppeling het meeste effect te kunnen bereiken en de nodige ervaring op te kunnen doen.
De regeling treedt in werking 8 dagen na bekendmaking en eindigt op 31-12-2003. Na afloop van de regeling en - indien daartoe aanleiding bestaat- tussentijds zal een evaluatie daarvan plaatsvinden.
De aanvraag tot verlening Van een stimuleringsbijdrage wordt behandeld indien en zodra de aanvraag volledig is.
Bij de beschikking tot verlening van een stimuleringsbijdrage wordt het volgende in acht genomen:
• het voor het desbetreffende kalenderjaar beschikbare budget ad f 500.000,- (plus het eventuele surplus
van een vorig kalenderjaar);
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•

het voor de desbetreffende gemeente - voor de looptijd van de stimuleringsregeling - geldende maximumbedrag zoals dat per gemeente is opgenomen in kolom 5 van de bij de stimuleringsregeling behorende tabel.
Voor de stimuleringsregeling afkoppeling verhard oppervlak is per kalenderjaar een budget (plafond) van
maximaalf 500.000,- beschikbaar; voor de looptijd van de regeling derhalve in totaal f 2.000.000,-.
Het dagelijks bestuur is bevoegd om het beschikbare budget en daarmede tevens de voor de gemeenten geldende maximumbedragen (kolom 5 van de tabel) te verhogen.
Een gevraagde stimuleringsbijdrage wordt geweigerd indien en voorzover het voor de stimuleringsregeling
beschikbare jaarbudget is benut; de aanvraag wordt doorgeschoven naar het volgende kalenderjaar. Het waterschap kan toestemming verlenen om vooruitlopend op het indienen van de aanvraag van een stimuleringsbijdrage met de uitvoering van de afkoppelingswerkzaamheden te beginnen.
Een gemeente kan, op basis van de Stimuleringsregeling afkoppeling verhard oppervlak, gedurende de
looptijd van die regeling, door het indienen van één of meerdere projecten, niet meer stimuleringsbijdrage
ontvangen dan voor die gemeente in kolom 5 van de bij de stimuleringsregeling behorende tabel is opgenomen.
De subsidietitel4.2. van de Algemene wet bestuursrecht is, gelet op het bepaalde in artikel 21 lid 3
Awb niet van toepassing.
Procedure
De procedure voor het verkrijgen van een stimuleringsbijdrage is als volgt:
1. Indiening van een aanvraagformulier met de daarbij behorende bijlagen (o.a afkoppelingsplan). In behandeling nemen aanvraag zodra deze volledig is.
2. Goedkeuring afkoppelingsplan.
3. Het afgeven van een beschikking tot het verlenen/ weigeren van een stimuleringsbijdrage.
(c.q.: het doorschuiven van de aanvraag naar het volgend kalenderjaar indien en voorzover hetjaarbudget (plafond) is benut).
4. Indiening aanvraagformulier door gemeente bij waterschap voor vaststelling van de stimuleringsbijdrage binnen 3 maanden na de eerste oplevering van het werk.
5. Beschikking tot vaststelling van een stimuleringsbijdrage (schept betalingsplicht).
6. Betaling stimuleringsbijdrage binnen 6 weken na vaststelling van de stimuleringsbijdrage.
Start uitvoering werkzaamheden
Het waterschap wil de (uitvoerings)planning van gemeenten zo weinig mogelijk doorkruisen. Dit betekent
dat de stimuleringsregeling er van uit gaat dat na indiening van de aanvraag al gestart mag worden met uitvoeringswerkzaamheden. Voor een eerdere start is een ontheffing van het waterschap nodig. Het waterschap
dient een week voor de aanvang van uitvoeringswerkzaamheden daarvan schriftelijk op de hoogte te worden
gesteld. Indien de gemeente direct na de aanvraag start met uitvoeringswerkzaamheden, c.q. een ontheffing
krijgt voor een eerder gestart wer, dient de gemeente snel met het waterschap contact op te nemen om goedkeuring van het afkoppelingsplan te krijgen. Goedkeuring van dat plan is immers een voorwaarde voor verlening van een stimuleringsbijdrage.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1.1.
In dit artikel is de definitie van een aantal begrippen opgenomen.
Het begrip verhard oppervlak verdient nadere toelichting.
De kwalitatieve toets of verhard oppervlak geschikt is om te worden afgekoppeld geschiedt volgens
de Leidraad "Aandachtspunten aan- en afkoppelen verharde oppervlakken" van de stichting Rioned
(Okt. 1996). Daarnaast zullen uiteraard voortschrijdende inzichten worden meegewogen bij de bepaling of het verhard oppervlak geschikt is voor afkoppeling. Daar waar in de Leidraad wordt gesproken
van "nadere beoordeling" zoals bijvoorbeeld parkeer- en bedrijventerreinen, wordt per geval en door
het waterschap ("expert judgement") beoordeeld of en hoe kan worden afgekoppeld. Hiernaast worden de resultaten uit vervolgstudies meegenomen in de bepaling of het verharde oppervlak geschikt is
om af te koppelen.
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Het niet aankoppelen van nieuw schoon verhard oppervlak zoals in uitbreidingen, wordt gezien als rioleren volgens de "normale" inzichten anno 2000en valt derhalve buiten deze stimuleringsregeling.

Artikel 1.2.
Het dagelijks bestuur is bevoegd om ter uitvoering van deze regeling beschikkingen te nemen met de
mogelijkheid om die bevoegdheid te mandateren.
Artikel 1.3.
De stimuleringsregeling geldt uitsluitend voor afkoppelingsprojecten die door gemeenten worden aangemeld
en betrekking hebben op afkoppeling van verhard oppervlak van een gemengde riolering in gebied met bestaande bebouwing. Het staat gemeenten vrij om afkoppelingswerkzaamheden van derden in hun eigen project mee te nemen. Alleen gemeenten- dus geen particulieren- kunnen een beroep op de stimuleringsregeling doen; dit in verband met beperking van de bestuurslast, het opdoen van ervaring, de omvang van het
beschikbare budget en het te verwachten effect.
De stimuleringsbijdrage beperkt zich tot de afkoppeling van verhard oppervlak van een gemengde riolering.
Dit heeft de volgende achtergrond.
Afkoppeling vanaf een gemengd riool heeft grotere voordelen voor de waterkwaliteitsbeheerder dan afkoppelen vanaf een verbeterd gescheiden (hemelwater)riool. Dit houdt verband met de pompovercapaciteit van
0.7 mmlh bij gemengde en 0.2 mmlh bij verbeterd gescheiden stelsels.
Bij afkoppelen van verhard oppervlak van een verbeterd gescheiden stelsel met een pompovercapaciteit van
0,2 mm per uur en 2 mm berging, is de vermindering van de regenwaterafvoer naar de zuiveringsinstallatie
ca. 50% vergeleken met de vermindering die wordt gerealiseerd bij afkoppelen van verhard oppervlak van
een gemengd rioolstelsel met een pompovercapaciteit van 0,7 mm per uur en een berging van 7 mm.
Bij de ombouw van een gemengd rioolstelsel naar een verbeterd gescheiden rioolstelsel wordt eveneens
"slechts" ca. 50% minder regenwater afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Artikel 1.4.
Het bedrag van f 4,- I m 2 is gebaseerd op landelijk gehanteerde bijdragen door waterschappen voor afkoppeling van verhard oppervlak. De bijdrage is slechts f 2,- I m 2 indien het afgekoppelde water rechtstreeks
wordt geleid naar oppervlaktewater met onvoldoende ontvangstcapaciteit, omdat afhankelijk van de omstandigheden, er door het waterschap wellicht ook investeringen moeten worden gedaan om geen toename
van pieklozingen te laten optreden.
Onder gelijke omstandigheden is het aantal m 2 recht evenredig met het te behalen voordeel. Het is derhalve
verdedigbaar het aantal m 2 rechtstreeks bepalend te laten zijn voor de hoogte van de bijdrage.
Artikel 1.5.
Het jaarbudget bedraagt f 500.000,- vermeerderd met:
• het bedrag dat ongebruikt van een vorig kalenderjaar is overgebleven;
• een eventuele ophoging van het jaarbudget als gevolg van een besluit van het dagelijks bestuur.
Het jaarbudget geldt als een plafond voor het verlenen van stimuleringsbijdragen in een kalenderjaar.
Het dagelijks bestuur kan alleen dan tot ophoging van eenjaarbudget overgaan indien de Vergadering
van hoofdingelanden daartoe het benodigde krediet beschikbaar heeft gesteld.
Artikel 1.6.
Op basis van dit artikel wordt het voor een kalendeljaar beschikbare budget verdeeld over de van de
gemeenten afkomstige aanvragen naar volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen, waarbij
voor iedere gemeente een maximumbedrag wordt gehanteerd zoals dat is aangegeven in kolom 5 van
de tabel. Het totale bedrag dat voor de looptijd van de regeling beschikbaar is, bedraagt 2 miljoen
gulden, zijnde het totaal van de bedragen in kolom 5 van de tabel. Per kalenderjaar wordt in totaal niet
meer stimuleringsbijdrage verleend dan dat er voor dat jaar aan budget beschikbaar is. Indien aan een
gemeente via een of meer projecten het voor de looptijd van de regeling geldende maximumbedrag
aan stimuleringsbijdrage (zie kolom 5 van de tabel) is verleend, komt die gemeente voor de rest van
de looptijd niet meer in aanmerking voor stimuleringsbijdragen.
Alle gemeenten hebben derhalve de kans om in aanmerking te komen voor een stimuleringsbijdrage.
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Artikel 2.2.
Direct na de inwerkingtreding van de regeling wordt aan alle gemeenten gelijktijdig een aanvraagformulier gestuurd waarmede een stimuleringsbijdrage(n) kan worden aangevraagd. Na indiening van
de aanvraag kan met de uitvoering worden begonnen. Indien in het voorjaar van 2000 reeds met de
uitvoering is gestart, zal het waterschap een ontheffing van de eis van het indienen van een voorafgaande aanvraag verlenen.
Artikel 2.3.
Inzicht in het afkoppelingsplan is nodig om te kunnen beoordelen of het de afkoppeling van verhard
oppervlak voldoet aan de Leidraad "Aandachtspunten aan- en al)coppelen verharde oppervlakken" van
de stichting Rioned en valt binnen de randvoorwaarden van deze stimuleringsregeling.
Artikel 2.4. en 2.5.
De beschikking op de aanvraag tot verlening van een stimuleringsbijdrage schept een voorwaardelijke
aanspraak op financiële middelen, waarvan de precieze omvang nog niet vaststaat. Tegen de beschikking is bezwaar en beroep mogelijk.
Artikel4.1. en 4.2.
Binnen 3 maanden na eerste oplevering van het dient de gemeente bij het waterschap een formulier
tot vaststelling van de stimuleringsbijdrage in. Aan de hand van de informatie op dat formulier wordt
een beschikking tot vaststelling van een stimuleringsbijdrage voorbereid.
Artikel 4.3.
Bij de beschikking tot vaststelling van de stimuleringsbijdrage wordt vastgesteld of het afkoppelingsproject is uitgevoerd, of de aan de afkoppeling gestelde voorwaarden zijn vervuld en hoe groot de
stimuleringsbijdrage precies is. De beschikking tot vaststelling van de stimuleringsbijdrage schept
aanspraak op betaling van het vastgestelde bedrag.
In het artikel wordt tevens vermeld wanneer de stimuleringsbijdrage op een lager bedrag kan worden
vastgesteld.
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bijlage: artikel 1.6.

Verdelingsmethodiek stimuleringsregeling afkoppeling verhard oppervlak van gemengde riolering

Kolom 1

Basisbedrag per klasse
kolom 3

kolom 2

Procentuele-verdeling
aangesloten verhard
oppervlak op
gemeente
gemengde riolering
Bladel
2,17
Eersel
2,37
Goirle
2,15
Hilvarenbeek
1,57
Oirschot
2,21
Oisterwijk
2,89
Reusel-De Mierden
1,20
Bergeyk
1,87
Granendonk
2,87
Eindhoven
25,77
Geldrop
2,15
Heeze-Leende
1,54
Mierlo
0,30
Nuenen c.a.
2,10
Someren Heide
0,11
Valkenswaard
3,24
Veldhoven
5,14
Waalre
1,67
Best
2,97
Boxtel
3,73
Haaren
1,14
Loon op Zand
0,22
St Michielsgestel
1,34
St Oedenrode
1,18
Schijndel
0,57
Son en Breugel
1,51
Tilburg
26,02
Vught
0,00
perce11tage
100
totaal verhard oppervlak geme11gd

<100 ha

fl

150< Fv<500 ha
40.000,00
fl
40.000,00
fl
40.000,00
fl
40.000,00
fl
fl
40.000,00
fl
40.000,00

25.000,00
fl
fl

40.000,00
40.000,00

fl
fl

40.000,00
40.000,00

fl

40.000,00

fl
fl
fl
fl
fl

40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00

fl

40.000,00

fl

fl

25.000,00

fl

25.000,00

fl
fl
fl
fl
fl

25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
fl

fl
fl

25.000,00
225.000 ,00

fl

680.000,00

fl

kolom 5

kolom4

Ophoogbedrag gerelateerd
aan percentage aangesloten
>500 ha
verhard oppervlak
20.482,58
fl
22.368,95
fl
20.313,65
fl
14.851,63
fl
20.918,98
fl
27.296,03
fl
11.332,29
fl
fl
17.667,10
27.155,25
fl
75.000,00 fl
243.538,56
20.271,42
fl
14.570,08
fl
2.843,63
fl
19.835,02
fl
fl
1.055,80
30.646,44
fl
fl
48.581,02
15.822,97
fl
28.112,51
fl
fl
35.277,90
fl
10.726,96
fl
2.041,22
fl
12.697,79
11.107,05
fl
fl
5.349,40
fl
14.232,22
75.000,00 fl
245.903,56
fl
150.000,00 fl
945.000,00

Maximumbedrag per
gemeente in tijdvak
2000-2003
(=kolom 3+4)
fl
60.482,58
fl
62.368,95
fl
60.313,65
54.851,63
fl
60.918,98
fl
fl
67.296,03
36.332,29
fl
57.667,10
fl
67.155,25
fl
fl
318.538,56
fl
60.271,42
fl
54.570,08
27.843,63
fl
fl
59.835,02
fl
26.055,80
fl
70.646,44
fl
88.581,02
55.822,97
fl
fl
68.112,51
75.277,90
fl
fl
35.726,96
27.041 ,22
fl
fl
37.697,79
fl
36.107,05
30.349,40
fl
fl
54.232,22
fl
320.903,56
25.000,00
fl

- --- - - - -

I

budget fl

Looptijd van de regeling is 2000 t/m 2003.
Totaalbudget regeling 2000-2003 is: f 2.000.000,Jaarbudget : f 500.000,-

2.000.000,00

I

i ..t l
Waterschap De Dommel
Aanvraagformulier tot verlening van een stimuleringsbijdrage voor
afkoppeling van verhard oppervlak
(Formulier behorende bij Stimuleringsregeling afkoppeling verbard oppervlak 2000)
Contactpersonen waterschap:
stroomgebied Beneden Dommel en Zandleij:
stroomgebied Beerze en Reuzel:
stroomgebied Boven Dommel:

1.

br E. van Kronenburg
br J. van Baren
br G. Renkens

tel: 0411-661060
tel: 0497-331440
tel : 040-2558282

Gegevens aanvrager
Gemeente
Adres
Postcode
Plaats
Naam contactpersoon
Functie contactpersoon
Telefoonnummer

2.

Subsidie derden
Is er voor het afkoppelen van regenwater ook subsidie aangevraagd bij andere instanties?

D

Ja

D

Nee

Zo ja, bij welke instanties:

3.

Gegevens project
•

Naam project

•

Locatie (woonkern, straat)

27-09-00

Aanvraagformulier verlening stimuleringsbijdrage afkoppeling verhard oppervlak

•

Welke schone oppervlakken worden afgekoppeld van de riolering? (bijvoorbeeld dakvlakken)

•

Waar/hoe wordt het regenwater geloosd nadat het is afgekoppeld?

2

.

• Hoeveel m schoon verhard oppervlak wordt afgekoppeld? (hellende dakvlakken horizontaal
meten).

2
................................................................................................................................ m.

Hiervan wordt ..... ..........

m 2 rechtstreeks geleid naar oppervlaktewater met onvoldoende

ontvangstcapaciteit
•

Geef aan hoeveel m 2 wordt afgekoppeld van:
. 1enng:
.
- gemengde no
............................................................................................................. m 2
- gescheiden riolering: .................................................................................................................. m 2
-verbeterd gescheiden riolering: ................................................................................................... m2

Bijgevoegd dient te worden:
•

een plattegrond-tekening bijvoorbeeld schaal 1:100 waarop aangegeven staat om welke
verharde oppervlakken het gaat;

•

een kadastrale situatie-tekening schaal 1:500 met kadastraal nummer van het perceel;

•

een afkoppelingsplan (voor inhoud zie Stimuleringsregeling afkoppelen verhard oppervlak
2000, artikel 2.3).

De start van de uitvoering is gepland op:
De vermoedelijke opleveringsdatum is
Eventuele toelichting
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Aanvraagformulier verlening stimuleringsbijdrage afkoppeling verhard oppervlak

4.

Ondertekening
Ondergetekende verklaart als daartoe bevoegd persoon dit formulier en de daarbij behorende bescheiden, te weten .. . ... bijlage(n), naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats:
Datum:
Handtekening:

Naam en functie (in blokletters):

Aanvraag-formulier moet worden verzonden aan:

Waterschap De Dommel
t.a.v. ir. J. Van Haren
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

Bij dit formulier gevoegde bijlagen (aantal: ...... ) betreffen:
1.

2.
3.
4.
5.
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Waterschap De Dommel

Aanvraagformulier tot vaststelling van een stimuleringsbijdrage voor
afkoppeling verhard oppervlak
(Formulier behorende bij Stimuleringsregeling afkoppeling verhard oppervlak 2000)
Contactpersonen waterschap:
stroomgebied Beneden Dommel en Zandleij:
stroomgebied Beerze en Reuzel:
stroomgebied Boven Dommel:

1.

hr E. van Kronenburg
hr J. van Baren
hr G. Renkens

tel: 0411-661060
tel: 0497-331440
tel : 040-2558282

Gegevens aanvrager
Gemeente
Adres
Postcode
Plaats
Bankrekeningnummer
Naam contactpersoon
Functie contactpersoon
Telefoonnummer

Door Waterschap De Dommel is in de brief d.d.

metkenmerk

in principe een stimuleringsbijdrage

verleend voor het afkoppelen van schoon hemelwater van de riolering. De hoogte van de bijdrage is toen als
voorlopig aangemerkt. Met deze aanvraag meldt de aanvrager dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en wordt
verzocht de stimuleringsbijdrage defmitiefvast te stellen en uit te betalen.

2.

Gegevens project
•

Naam project

•

Locatie (woonkern, straat)

•

Waar/hoe wordt het regenwater geloosd nu het is afgekoppeld?

27-09-00
Aanvraagformulier vaststelling stimuleringsbijdrage afkoppeling verhard oppervlak

•

Hoeveel m 2 schoon verhard oppervlak is werkelijk afgekoppeld? (hellende dakvlakken horizontaal
meten).

. ................................................................................................................................ m 2

Hiervan wordt ...............

m 2 rechtstreeks geleid naar oppervlaktewater met onvoldoende ont-

vangstca pac ite it.

•

Geef aan hoeveel m

2

wordt afgekoppeld van:

- gen1engde riolering: ................................................................................................................... m 2
- gescheiden riolering: .................................................................................................................. m 2
-verbeterd gescheiden riolering: ................................................................................................... m 2

3.

Ondertekening
Ondergetekende verklaart als daartoe bevoegd persoon dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats:
Datum:
Handtekening:

Naam en functie (in blokletters):

Aanvraag-formulier moet worden verzonden aan:

Waterschap De Dommel
t.a.v. ir. J. van Haren
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

Bij dit formulier gevoegde bijlagen (aantal: ...... ) betreffen:
1.
2.

3.
4.
5.
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Waterschap De Dommel

Bijdrageregeling (uitvoering) waterhuishoudkundige plannen gemeenten.

28juni2000

Inhoudsopgave Bijdrageregeling (uitvoering) waterhuishoudkundige plannen
gemeenten
Paragraaf 1
•
•
•
•
•
•
•
•

Paragraaf 2
•
•
•
•
•

Pagina
3
3
3
4
4
4

5
5

De verlening van een bijdrage

Systeem bijdrageverstrekking
Indiening aanvraag
Inhoud waterhuishoudkundig plan
Weigering bijdrage
De beslissing op de aanvraag tot verlening van een bijdrage

Paragraaf 3
•

Inleidende bepalingen

Begripsomschrijvingen
Doel verordening
Bevoegdheid dagelijks bestuur
Algemene voorwaarden bijdrageregeling
Hoogte bijdrage
Plafonds bijdrage
Verdelingmethodiek
ontvangstbevestiging

5
5

5
5
6

Verplichtingen van de ontvanger

Verplichtingen van de ontvanger van een bijdrage

6

Paragraaf 4 De vaststelling van een bijdrage
•
•
•

Vaststelling achteraf
Gegevensverstrekking
Beschikking op de aanvraag tot vaststelling van een bijdrage

6
6
6

Paragraaf 5 Intrekking en wijziging
•

Intrekking en wijziging

7

Paragraaf 6 Betaling
•

Betalingstermijn

Paragraaf 7
•

Afwijken van de verordening

Paragraaf 8
•

7

Afwijken verordening
7

Slotbepalingen

Inwerkingtreding en citeertitel

7

Toelichting "Bijdrageregeling (uitvoering) waterhuishoudkundige
plannen gemeenten"
•
•
•
•
•
•
•

Doelstelling
Uitgangspunten "Bijdrageregeling (uitvoering) waterhuishoudkundige
plannen gemeenten"
Inhoud waterhuishoudkundige plannen
Toepassingsbereik bijdrageregeling
Wettelijk kader
Procedure
Artikelsgewijze toelichting

8

8
8
8
9
9
9-11

Bijlage 1. Inhoudsopgave waterhuishoudkundig plan als bedoeld in
artikel 2.3. lid 1.
•
•

Toelichting op inhoudsopgave waterhuishoudkundig plan
Hoofdlijnen waterbeheer stedelijk gebied

12
13-15

De Vergadering van hoofdingelanden van het waterschap De Dommel;

overwegende,
dat het waterschap gemeenten wil stimuleren om samen met het waterschap, voorafgaand aan - en in
het kader van - de besluitvorming over bestemmingsplannen voor nieuw te ontwikkelen stedelijk
gebied, waterhuishoudkundige plannen op te stellen, waarin de waterhuishoudkundige gevolgen in
beeld worden gebracht;
dat het waterschap ter behartiging van de waterschapstaak in nieuw te bebouwen (stedelijk) gebied
eveneens bereid is om gemeenten een financiële bijdrage te verstrekken ten behoeve van de realisatie
van een goede afwatering bij gelegenheid van de uitvoering van een nieuw bestemmingsplan;
dat in verband hiermede en ter uitwerking van de Beleidsnota Stedelijk waterbeheer een
bijdrageregeling dient te worden opgesteld voor de plankosten van het opstellen van
waterhuishoudkundige plannen voor nieuwe bestemmingsplannen, alsmede voor de aanlegkosten van
waterhuishoudkundige voorzieningen ten behoeve van de realisatie van nieuwe bestemmingsplannen;
gelet op de artikelen 74, 78 en 79 Waterschapswet, artikel4:21lid 3 van de Algemene wet
bestuursrecht en de Inspraakverordening waterschap De Dommel;
heeft besloten de volgende regeling vast te stellen:

Bijdrageregeling (uitvoering) waterhuishoudkundige plannen gemeenten
Paragraaf 1. Inleidende bepalingen
Artikel 1.1. Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder :
a. het dagelijks bestuur
: het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel;
b. waterhuishoudkundig plan : een plan waarin, voorafgaand aan - en in het kader van - de
vaststelling van een bestemmingsplan voor nieuw te ontwikkelen
stedelijk gebied, de waterhuishoudkundige gevolgen (o.a.
waterkwaliteit, waterkwantiteit en ecologie) in beeld worden
gebracht;
c. de plankosten
: de kosten die de gemeente maakt voor het opstellen van een
waterhuishoudkundig plan;
d. de aanlegkosten
: de kosten die de gemeente, in het kader van de uitvoering van een
waterhuishoudkundig plan, maakt voor de realisatie van
waterhuishoudkundige voorzieningen ten behoeve van een goede
duurzame afwatering;
e. bijdrage
: de aanspraak op financiële middelen door of namens het dagelijks
bestuur verstrekt aan gemeenten voor de door een gemeente
gemaakte plankosten en/ of aanlegkosten;
f. plafond
: het bedrag dat in een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor
verstrekking van een bijdrage op grond van deze verordening.

Artikel 1.2.
Doel verordening
Het dagelijks bestuur kan - ter bevordering van een duurzaam stedelijk waterbeheer in nieuw te
bebouwen gebieden- een bijdrage verstrekken voor:
a) de kosten die de gemeente maakt voor het opstellen van een waterhuishoudkundig plan;
b) de kosten die de gemeente, in het kader van de uitvoering van een waterhuishoudkundig plan,
maakt voor de realisatie van waterhuishoudkundige voorzieningen ten behoeve van een goede
duurzame afwatering.
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Artikel 1.3.
Bevoegdheid dagelijks bestuur
1. Het dagelijks bestuur heeft de bevoegdheid tot het nemen van besluiten inzake:
a. het verlenen van een bijdrage;
b. het vaststellen van een bijdrage;
c. het betalen van een bijdrage;
d. alle overige beslissingen die nodig zijn ter uitvoering van deze verordening.
2. Het dagelijks bestuur kan de in lid 1 omschreven bevoegdheid mandateren.
Artikel 1.4. Algemene voorwaarden bijdrageregeling
1. Een bijdrage wordt uitsluitend verstrekt op verzoek van en aan gemeenten met betrekking tot:
a) de door een gemeente gemaakte plankosten;
b) de door een gemeente gemaakte aanlegkosten.
2. Een bijdrage wordt uitsluitend verstrekt voor plankosten en/of aanlegkosten die verband houden
met waterhuishoudkundige plannen die betrekking hebben op binnen de waterschapsgrens gelegen
gebieden.
3. Een bijdrage in de plankosten kan uitsluitend worden verstrekt indien het waterhuishoudkundig
plan in overleg met het waterschap is voorbereid en door het waterschap is goedgekeurd.
4. Een bijdrage in de aanlegkosten van waterhuishoudkundige voorzieningen kan uitsluitend worden
verstrekt indien daaraan een door het waterschap goedgekeurd waterhuishoudkundig plan ten
grondslag ligt.
5. Een bijdrage is inclusief eventueel verschuldigde BTW.
Artikel 1.5. Hoogte bijdrage
1. Het waterschap kan de gemeente een bijdrage van maximaal 50% verlenen van de door een
gemeente gemaakte plankosten.
2. Tot de voor een bijdrage in aanmerking komende plankosten als bedoeld in lid 1worden
uitsluitend gerekend:
• de extern gemaakte overleg-, onderzoek en plankosten;
• de kosten voor het onderzoek naar de doorlatendheid van de bodem, mits uit voorafgaande
bodemkundige en geologische informatie is gebleken dat de grondslag in beginsel geschikt is voor
infiltratie en dat de noodzaak tot een natuurlijke aanvulling van de grondwatervoorraad aanwezig
IS;

een en ander voorzover de in dit lid bedoelde kosten naar het oordeel van het dagelijks bestuur
noodzakelijk zijn voor de opstelling van een waterhuishoudkundig plan.
3. Tot de voor een bijdrage in aanmerking komende plankosten als bedoeld in lid 1 worden in elk
geval niet gerekend:
• de kosten voor onderzoek naar kwaliteit van bodem en grondwater;
• de kosten voor dimensionering van de riolering;
• alle kosten die tot het bouwrijp maken van een gebied kunnen worden gerekend, zoals kosten
voor inmeting en vervaardiging van een basiskaart.
4. Het waterschap kan de gemeente voor de - in verband met de realisatie van een
waterhuishoudkundig plan - gemaakte aanlegkosten een bijdrage ter grootte van een forfaitair
bedrag van f 3000,- per hectare bruto plangebied verlenen.
5. Het dagelijks bestuur is bevoegd het in het vorige lid genoemde forfaitaire bedrag te verhogen. Het
dagelijks bestuur stelt gemeenten gelijktijdig op de hoogte van een eventuele verhoging als
bedoeld in dit lid.
Artikel 1.6. Plafonds bijdragen
1. Het dagelijks bestuur stelt jaarlijks een plafond vast voor bijdragen in :
a) de plankosten;
b) de aanlegkosten.
Voor het kalenderjaar 2000 bedraagt het plafond van het budget voor bijdragen in:
de plankosten f 50.000,-;
de aanlegkosten f 150.000,-.
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Indien een gedeelte van een jaarbudget ongebruikt blijft, is dat gedeelte van het budget tevens voor
het volgende kalenderjaar beschikbaar.
2. De in lid 1 genoemde- voor het desbetreffende kalenderjaar beschikbare- budgetten worden over
de gemeentelijke aanvragen verdeeld overeenkomstig de in artikel I .7. omschreven
verdelingsmethodiek.
3. Het dagelijks bestuur is bevoegd om de in lid I genoemde- voor de toepassing van deze regeling
beschikbare - budgetten te verhogen.

Artikel 1.7. Verdelingsmethodiek
Een aanvraag tot verlening van een bijdrage wordt in volgorde van ontvangst van de aanvragen in
behandeling genomen. Een aanvraag wordt in die volgorde opgenomen indien zij volledig is.
Artikel1.8.
Ontvangstbevestiging
Het dagelijks bestuur stuurt binnen 2 weken na ontvangst van een aanvraag een ontvangstbevestiging.
Paragraaf 2. De verlening van een bijdrage
Artikel 2.1.
Systeem bijdrageverstrekking
Voorafgaand aan de vaststelling van een bijdrage wordt een beschikking tot verlening van een bijdrage
gegeven.
Artikel 2.2.
Indiening aanvraag
I. De aanvraag tot verlening van een bijdrage wordt schriftelijk ingediend voordat met de opstelling
van het waterhuishoudkundig plan wordt aangevangen.
2. De aanvrager is verplicht de aanvraag in te dienen door gebruikmaking van een door het
dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel daartoe vastgesteld aanvraagformulier, waarbij
de op dat formulier aangegeven bijlagen moeten zijn gevoegd.
3. De aanvraag bevat in elk geval een gespecificeerde kostenraming van de plankosten, een kaart
van het gebied waarop het waterhuishoudkundig plan betrekking heeft en een opgave van de
oppervlakte van het gebied waarop het waterhuishoudkundig plan betrekking heeft.
Artikel 2.3.
Inhoud waterhuishoudkundig plan
I. Een waterhuishoudkundig plan bevat in elk geval de in bijlage I van deze verordening genoemde
elementen, waarin tevens is opgenomen welke waterhuishoudkundige maatregelen door de
gemeente zullen worden genomen ter realisatie van een duurzame afwatering.
2. Het waterhuishoudkundig plan behoeft de goedkeuring van het dagelijks bestuur van het
waterschap.
Artike12.4.
Weigering bijdrage
Het dagelijks bestuur kan een bijdrage in ieder geval weigeren:
a.
indien aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt;
b.
indien en voorzover daardoor het voor het desbetreffende kalenderjaar beschikbare plafonds
als bedoeld in artikel 1.6. wordt overschreden;
c.
indien en voorzover de aanvraag betrekking heeft op plankosten voor een
waterhuishoudkundig plan dat niet in onderling overleg met het waterschap wordt opgesteld;
d.
indien en voorzover de aanvraag betrekking heeft op aanlegkosten voor waterhuishoudkundige
maatregelen die niet zijn gebaseerd op een door het waterschap goedgekeurd
waterhuishoudkundig plan.
Artikel2.5.
De beslissing op de aanvraag tot verlening van een bijdrage
I. Het dagelijks bestuur beslist binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing op de
aanvraag tot verlening van een bijdrage . De beslissing kan éénmaal voor ten hoogste 4 weken
worden verdaagd.
2. De beslissing tot verlening van een bijdrage vermeldt in elk geval :
a) bij een aanvraag voor een bijdrage in de plankosten: zowel het percentage als het
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maximumbedrag van de bijdrage;
b) bij een aanvraag voor een bijdrage in de aanlegkosten: het maximumbedrag van de bijdrage;
c) een (verwijzing naar de) omschrijving van het waterhuishoudkundigplan;
d) eventuele verplichtingen van de ontvanger van de bijdrage.

Paragraaf 3. Verplichtingen van de ontvanger
Artikel3.1.
Verplichtingen van de ontvanger van een bijdrage
1. De opstelling van het waterhuishoudkundig plan dient binnen 12 maanden na de beschikking tot
verlening van een bijdrage te zijn opgestart.
2. Het dagelijks bestuur kan op verzoek ontheffing verlenen van de in het vorige lid genoemde
termijn.
3. De ontvanger van een bijdrage dient, ten minste een week voor de aanvang van de
werkzaamheden, het dagelijks bestuur daarvan schriftelijk in kennis te stellen.
4. Het dagelijks bestuur kan bij de beschikking tot verlening van een bijdrage verplichtingen
opleggen die strekken tot verwezenlijking van het doel van de bijdrageregeling.
5. In de beschikking tot verlening van een bijdrage kunnen voorschriften worden opgenomen omtrent
de opstelling en/ of de inhoud van het waterhuishoudkundig plan c.q. de aanleg van
waterhuishoudkundige voorzieningen.

Paragraaf 4. De vaststelling van een bijdrage
Artikel 4.1.
Vaststelling achteraf
1. De ontvanger van een bijdrage dient bij het dagelijks bestuur van het waterschap, binnen drie
maanden nadat het waterhuishoudkundig plan gereed is, een aanvraag tot vaststelling van de
bijdrage voor de plankosten in.
2. De ontvanger van de bijdrage dient bij het dagelijks bestuur van het waterschap, binnen drie
maanden nadat de waterhuishoudkundigevoorzieningen ten behoeve van een goede duurzame
afwatering zijn gerealiseerd een aanvraag tot vaststelling van de bijdrage in de aanlegkosten in.
3. De ontvanger van de bijdrage is bevoegd de in lid 1 genoemde aanvraag te combineren met de in
lid 2 genoemde aanvraag.
Artikel 4.2.
Gegevensverstrekking
1. De aanvrager is verplicht de aanvraag tot vaststelling van een bijdrage in te dienen door
gebruikmaking van een door het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel daartoe
vastgesteld aanvraagformulier en van de stukken zoals die op het aanvraagformulier zijn
aangegeven.
2. De aanvraag tot vaststelling van een bijdrage in de plankosten gaat vergezeld van een
gespecificeerd kostenoverzicht van de gemaakte plankosten.
Artike14.3.
Beschikking op de aanvraag tot vaststelling van een bijdrage
1. Het dagelijks bestuur beslist binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van een
bijdrage. De beslissing tot vaststelling van een bijdrage vermeldt de hoogte van de bijdrage. De
beslissing kan eenmaal voor ten hoogste 4 weken worden verdaagd.
2. De bijdrage kan op een lager bedrag worden vastgesteld indien:
a. het betreft plankosten van een waterhuishoudkundig plan dat niet of niet geheel in onderling
overleg met het waterschap is opgesteld en door het waterschap is goedgekeurd;
b. het betreft aanlegkosten van waterhuishoudkundige maatregelen die niet of niet geheel zijn
uitgevoerd op basis van en overeenkomstig een door het dagelijks bestuur van het waterschap
goedgekeurd waterhuishoudkundig plan;
c. niet is voldaan aan de aan de bijdrage verbonden verplichtingen;
d. de ontvanger van de bijdrage onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt;
d. de verlening van een bijdrage anderszins onjuist was en de ontvanger dit wist of behoorde te
weten.
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Paragraaf 5. Intrekking en wijziging
Artikel 5.
Het dagelijks bestuur kan de beschikking tot verlening van een bijdrage intrekken indien met het
project, waarvoor de bijdrage is verleend, geen begin is gemaakt uiterlijk 12 maanden na toezending
van genoemde beschikking, tenzij het dagelijks bestuur van die termijn ontheffing heeft verleend.

Paragraaf 6. Betaling
Artikel 6.1. Betalingstermijn
De betaling vindt plaats binnen 6 weken na vaststelling van de bijdrage.

Paragraaf 7. Afwijken verordening
Artikel7.
Het dagelijks bestuur handelt overeenkomstig het gestelde in deze verordening, tenzij dat voor een of
meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die - wegens bijzondere omstandigheden - onevenredig
zijn in verhouding tot het doel van deze verordening, zoals omschreven in artikel 1.2.

Paragraaf 8. Slotbepalingen
Artikel 8.
Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze regeling treedt 8 dagen na bekendmaking in werking.
2. Deze regeling kan worden aangehaald als : " Bijdrageregeling (uitvoering) waterhuishoudkundige
plannen gemeenten" .

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 juni 2000.
Inwerking getreden op 14 juli 2000
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Toelichting "Bijdrageregeling (uitvoering) waterhuishoudkundige plannen gemeenten"
Doelstelling
De doelstelling van deze regeling is om, mede ter uitwerking van de Beleidsnota stedelijk water, te
bevorderen dat gemeente en waterschap gezamenlijk - in het kader van de voorbereiding van de
besluitvorming over nieuwe bestemmingsplannen - overgaan tot het opstellen van een
waterhuishoudkundig plan voor nieuw te bebouwen gebieden. Daarbij worden tevens afspraken
gemaakt over de realisatie van waterhuishoudkundige voorzieningen door de gemeente ten behoeve
van een goede duurzame afwatering.
Om deze doelstelling te bevorderen is, mede gelet op de beleidsnota Stedelijk waterbeheer, deze
bijdrageregeling opgesteld.
Uitgangspunten "Bijdrageregeling (uitvoering) waterhuishoudkundige plannen gemeenten"
Het waterschap richt zich met deze regeling op het verstrekken van een bijdrage in de door een
gemeente te maken kosten voor het opstellen van waterhuishoudkundige plannen die in overleg met
het waterschap worden opgesteld. Voorwaarde voor het verlenen van een bijdrage is dat in het
waterhuishoudkundig plan de in bijlage 1 genoemde aspecten zijn opgenomen en dat het plan door het
waterschap wordt goedgekeurd.
Het waterschap verleent tevens een forfaitaire bijdrage in de aanlegkosten van waterhuishoudkundige
maatregelen die de gemeente bij gelegenheid van de realisatie van het waterhuishoudkundig plan
maakt ten behoeve van de aanleg van maatregelen t.b.v. een duurzame afwatering. Voorwaarde is
hiervoor is dat de waterhuishoudkundige maatregelen zijn gebaseerd op een door het waterschap
goedgekeurd waterhuishoudkundig plan.
Inhoud waterhuishoudkundige plannen
De inhoudelijke aspecten die in een waterhuishoudkundige plan aan de orde moeten komen zijn in de
bij deze toelichting behorende bijlage 1 opgenomen.
In die bijlage is tevens een beschrijving op hoofdlijnen opgenomen van het voorgestane waterbeheer
in stedelijk gebied.
Verhouding waterhuishoudkundig plan- Waterplan bebouwd gebied
Een waterhuishoudkundig plan is toegespitst op het inventariseren van de waterhuishoudkundige
voorzieningen die noodzakelijk zijn voor een duurzame ont- en afwatering voor één specifiek
bestemmingsplangebied voor nieuw stedelijk gebied.
Een waterplan bebouwd gebied omvat voor een hele gemeente een plan voor het watersysteem in het
hele stedelijke gebied.
Toepassingsbereik bijdrageregeling
In onderstaande tabel is het toepassingsbereik van de bijdrageregeling op schematische wijze
weergegeven.

Toepassingsbereik Bijdrageregeling (uitvoering) waterhuishoudkundige plannen

Waterhuishoudkundig plan:
Bijdrage waterschap in aanlegkosten
waterhuishoudkundige maatregelen
(afwatering)
Retentie/watergangen
Bijdrage waterschap in plankosten
Waterhuishoudkundig Plan

Oud plan

Lopend plan

Nieuw plan

Leidraad*

Leidraad*

Forfaitaire bijdrage
F 3000,-- /bruto ha

Geen bijdrage

Geen bijdrage

f

Maximaal
50 % van plankosten
500,-- tot f 2000,--bruto/ha
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* de aanlegkosten voor waterhuishoudkundige voorzieningen voortvloeiend uit een reeds vastgesteld
waterhuishoudkundig plan c.q. een waterhuishoudkundigplan dat reeds is ontwikkeld en niet in
onderling overleg met het waterschap is opgesteld, komt toch voor de forfaitaire bijdrage van f 3000,in aanmerking, indien genoemde plannen en de daarin opgenomen waterhuishoudkundige maatregelen
t.b.v. de afwatering door het waterschap alsnog worden goedgekeurd.
Wettelijk kader
Sinds I januari I998 is de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in werking
getreden. Dit betekent dat er allerlei bepalingen inzake subsidies aan de Algemene wet bestuursrecht
zijn toegevoegd.
De belangrijkste bepaling is dat het in beginsel niet meer mogelijk is om zonder een
(subsidie)verordening als bestuursorgaan subsidies te verstrekken (art 4: 23 lid I Awb). In artikel4: 21
lid 3 Awb is vast gelegd dat subsidietitel4.2. niet van toepassing is op het verstrekken van aanspraken
op financiële middelen door bestuursorganen aan publiekrechtelijke rechtspersonen. Deze
uitzondering is op deze verordening van toepassing zodat het wettelijk kader van deze bijdrageregeling
beperkt is tot deze verordening.
De regeling treedt in werking 8 dagen na bekendmaking.
Procedure
De procedure voor het verkrijgen van een bijdrage is als volgt:
1. Indiening van een aanvraagformulier met de daarbij behorende bijlagen (raming plankosten, kaart
en oppervlakte plangebied). In behandeling nemen van de aanvraag zodra deze volledig is.
2. Het afgeven van een beschikking tot het verlenen/ weigeren van een bijdrage.
3. In overleg tussen gemeente en waterschap opstellen waterhuishoudkundig plan.
4. Beslissing goedkeuring waterhuishoudkundig plan.
5. Indiening aanvraagformulier door gemeente bij waterschap voor vaststelling van de bijdrage
binnen 3 maanden na gereedkoming waterhuishoudkundig plan.
6. Beschikking tot vaststelling van de bijdrage in plankosten (schept betalingsplicht).
7. Betaling van de bijdrage binnen 6 weken na vaststelling daarvan.
8. Aanleg waterhuishoudkundige voorzieningen t.b.v. duurzame afwatering(= uitvoering
waterhuishoudkundig plan).
9. Indiening aanvraagformulier door gemeente bij waterschap voor vaststelling van de bijdrage
binnen 3 maanden na realisatie van de afwateringsmaatregelen.
10. Beschikking tot vaststelling van de bijdrage in de kosten van de afwateringsmaatregelen (schept
betalingsplicht).
11. Betaling bijdrage binnen 6 weken na vaststelling daarvan.

NB: De gemeente mag de aanvraag ad 5 ook combineren met de aanvraag ad 9.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1.1.
In dit artikel is de definitie van een aantal begrippen opgenomen die van belang zijn om het
toepassingsbereik van de bijdrageregeling nader aan te geven.
De definitie van de term waterhuishoudkundig plan geeft aan dat het gaat om plannen voor nieuw te
bebouwen stedelijk gebied.
Artikel 1.2.
Dit artikel geeft aan dat het dagelijks bestuur bevoegd is om een bijdrage te verstrekken voor de in dat
artikel genoemde activiteiten. Het waterschap wil bevorderen dat in onderling overleg
waterhuishoudkundige plannen worden opgesteld om tijdige afstemming van water en ruimtelijke
ordening te kunnen realiseren. Tevens wil het waterschap bijdragen in de aanlegkosten van
afwateringsmaatregelen indien de gemeente deze - bij gelegenheid van het treffen van
ontwateringsmaatregelen voor het nieuw te bebouwen gebied - realiseert.
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Artikel 1.3.
Het dagelijks bestuur is bevoegd om ter uitvoering van deze regeling beschikkingen te nemen met de
mogelijkheid om die bevoegdheid te mandateren.
Artikel 1.4.
Plankosten komen alleen dan voor een bijdrage in aanmerking indien het plan in overleg met het
waterschap is voorbereid en de inhoud daarvan door het waterschap wordt goedgekeurd. Dit houdt
tevens in dat:
• vooraf overeenstemming tussen het waterschap en gemeente nodig is voor opdrachten aan derden
tot opstelling van (onderdelen) van het plan;
• indien waterschap en gemeente overeenstemming hebben over de opstelling van het
waterhuishoudkundig plan, daarmede mag worden begonnen ook al is de beschikking tot
verlening van een bijdrage nog niet genomen.
Aanlegkosten van waterhuishoudkundige maatregelen komen alleen dan voor een forfaitaire bijdrage
in aanmerking, indien die maatregelen berusten op een waterhuishoudkundig plan dat - al dan niet in
onderling overleg tussen gemeente en waterschap is voorbereid - door het waterschap is goedgekeurd.
Artikel 1.5.
Dit artikel geeft een omschrijving van de wijze waarop de hoogte van de waterschapsbijdrage in de
plankosten wordt berekend.
De bijdrage in de aanlegkosten voor waterhuishoudkundige maatregelen t.b.v. de afwatering die zijn
gebaseerd op een door het waterschap goedgekeurd waterhuishoudkundig plan wordt gesteld op een
forfaitair bedrag van j 3000,- per hectare bruto plangebied. In lid 5 van dit artikel is een mogelijkheid
voor het dagelijks bestuur opgenomen om de hoogte van dat bedrag aan te passen. Het is de bedoeling
om daarvan alleen dan gebruik te maken indien het bedrag van j 3000,- structurele aanpassing
behoeft.
Toelichting op de kostenverdeling
• de regeling geldt alleen voor nieuwe bestemmingsplannen, dan wel delen van een bestaand
bestemmingsplan waarbij als gevolg van gewijzigde inzichten het plan ingrijpend wordt herzien;
• afrekening van de bijdrage van het waterschap in de plankosten geschiedt in beginsel na gereed
komen plan.
Artikel 1.6.
Op basis van dit artikel wordt jaarlijks een plafond vastgesteld voor bijdragen in de plankosten en een
plafond voor bijdragen in de aanlegkosten. Het ongebruikte deel van het budget schuift door naar het
volgend kalenderjaar. De voor het kalenderjaar 2000 beschikbare budgetten zijn reeds in lid 1
opgenomen.
Voor de komende 4 jaar zijn naar verwachting de volgende budgetten beschikbaar:
Plafond
Kalenderjaar
2000
2001
2002
2003
Plankosten
f 50.000,f 50.000,f 50.000,f 50.000,Aanlegkosten
f 200.000,f 150.000,f 300.000,f 300.000,..
Het dagehjks bestuur kan alleen dan tot ophogmg van eenJaarbudget overgaan md1en de Vergadenng
van hoofdingelanden daartoe het benodigde krediet beschikbaar heeft gesteld.
Artikel 1. 7.
Op basis van dit artikel wordt het voor het kalenderjaar beschikbare budget voor verlening van
stimuleringsbijdragen verdeeld over de van de gemeenten afkomstige aanvragen naar volgorde van
binnenkomst van volledige aanvragen.
Artikel 2.2.
Direct na de inwerkingtreding van de regeling wordt aan alle gemeenten gelijktijdig een
aanvraagformulier gestuurd waarmede een stimuleringsbijdrage(n) kan worden aangevraagd. Na
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indiening van de aanvraag kan met de uitvoering worden begonnen. Indien in het vomjaar van 2000
reeds met de uitvoering is gestart, kan het waterschap een ontheffing van de eis van het indienen van
een voorafgaande aanvraag verlenen.

Artikel 2.4. +2.5.
De beschikking tot verlening van een bijdrage geeft de ontvanger een voorwaardelijke aanspraak op
een financiële bijdrage van het waterschap waarvan de hoogte nog niet vaststaat. De aanspraak is
voorwaardelijk omdat op dat moment nog niet vaststaat of de gemeente de desbetreffende activiteiten
daadwerkelijk verricht en of de gemeente zich aan de opgelegde verplichtingen houdt.
In artikel2.4. zijn objectieve weigeringsgronden opgenomen. Artikel 2.5. vermeldt de minimale
inhoud van een beschikking op de aanvraag tot verlening van een bijdrage. Voor de bijdrage in de
plankosten geldt een dubbel criterium namelijk een percentage en een maximumbedrag dat wordt
afgeleid van de bij de aanvraag opgegeven raming van de plankosten. Hierdoor blijft de omvang van
de te verstrekken bijdrage voor het waterschap overzienbaar.
Tegen de beschikking is bezwaar en beroep mogelijk.
Artikel3.1.
De leden 4 en 5 van dit artikel bieden de mogelijkheid om bij de beschikking tot verlenen van een
bijdrage verplichtingen op te leggen die betrekking hebben op het doel van de bijdrageregeling, de
opstelling/ de inhoud van het waterhuishoudkundig plan en de aanleg van waterhuishoudkundige
voorzieningen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het in acht nemen van bepaalde
uitvoeringstermijnen, uitvoeringsmethoden, ed.
Artikel 4.1.
Binnen 3 maanden nadat het waterhuishoudkundig plan gereed is c.q. na aanleg van de desbetreffende
waterhuishoudkundige voorzieningen dient de gemeente bij het waterschap een formulier tot
vaststelling van de bijdrage in. Aan de hand van de informatie op dat formulier wordt een beschikking
tot vaststelling van de bijdrage voorbereid. Op basis van lid 3 kan de gemeente er voor kiezen om de
aanvraag tot vaststelling voor de bijdrage in de plankosten te combineren met die voor de bijdrage in
de aanlegkosten.
Artikel 4.3.
Bij de beschikking tot vaststelling van de bijdrage wordt o.a. vastgesteld of het waterhuishoudkundig
plan in overleg met het waterschap is voorbereid en goedgekeurd c.q. of de waterhuishoudkundige
voorzieningen overeenkomstig het goedgekeurd waterhuishoudkundig plan zijn uitgevoerd en hoe
groot de stimuleringsbijdrage precies is. De beschikking tot vaststelling van de bijdrage schept
aanspraak op betaling van het vastgestelde bedrag.
In het artikel wordt tevens vermeld wanneer de bijdrage op een lager bedrag kan worden vastgesteld.
Artikel 7.
Dit artikel biedt het dagelijks bestuur de mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden af te wijken
van deze verordening.
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Bijlage 1
Inhoudsopgave waterbuishoudkundig plan als bedoeld in artikel 2.3. lid 1 .
1.
2.

3.

4.
5.

Doelstelling
Huidige situatie
2.1. Waterhuishouding
2.2. Bodemopbouw en grondwaterstanden
2.3. Ecologie
Uitgangspunten en randvoorwaarden
3 .1. Bestemmingsplan
3 .2. Eisen en richtlijnen waterbeheerder
3.3. Eisen en richtlijnen gemeente
3.4. Raakvlakken met overige plannen en ontwikkelingen
Dimensionering waterhuishoudkundige voorzieningen
Toekomstige situatie
5 .1. Inrichting watersysteem
5 .2. Beheer van het watersysteem
5.3. Onderhoud watersysteem
5.4. Fasering
5.5 . Juridische aspecten
5.6. Voorlichting en communicatie
5.7. Middelen (financiering)

Toelichting op inhoudsopgave waterhuishoudkundig plan
§ 3.1 Bestemmingsplan
Een samenvatting van het waterhuishoudkundigplan zou moeten dienen als 'natte paragraaf' van het
bestemmingsplan. Het waterhuishoudkundigplan moet bij voorkeur worden opgesteld in de
ontwerpfase. Alleen op deze wijze kunnen de ruimtelijke consequenties van keuzen voor het
watersysteem in het bestemmingsplan worden vertaald. Wordt het waterhuishoudkundigplan opgesteld
nadat verkaveling c.q. bestemming reeds heeft plaatsgevonden dan fungeert het water niet als
ordenend principe.
§ 3.2 Eisen en richtlijnen waterbeheerder
De algemene uitgangspunten van het duurzaam stedelijk waterbeheer zijn omschreven in de
beleidsnota stedelijk water van het waterschap. Met specifieke eisen, bv. beschermingsgebieden
volgens de Keur, moet rekening worden gehouden.
§ 3.3 Eisen en richtlijnen gemeenten
Gedacht kan worden aan ontwateringseisen, eisen volgens de Bouwverordening, richtlijnen Duurzaam
Bouwen etc.

§ 3.4 Raakvlakken met overige plannen en ontwikkelingen
Dit kan zowel betrekking hebben op strategische, beleidsmatige plannen zoals een stedelijke waterplan
of waterbeheersplan als ook op uitvoeringsplannen.
§ 4 Dimensionering waterhuishoudkundige voorzieningen
Wordt het waterhuishoudkundigplan in een vroegtijdig stadium van het planproces opgesteld, dan
zullen op basis van een globaal ontwerp de waterhuishoudkundige voorzieningen worden
gedimensioneerd. In een later stadium zullen deze berekeningen als gevolg van relevante wijzigingen
in het ontwerp mogelijk bijgesteld moeten worden.
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§ 5.1 Inrichting watersysteem

Gedacht moet worden aan inrichtingsaspecten als beschoeiing, taludinrichting, beplanting etc.
§ 5.2 Beheer van het watersysteem

In het waterhuishoudkundigplan moet reeds worden vastgelegd welke partij verantwoordelijk is voor
het beheer van welke onderdelen. Dit geldt tevens ook voor beheersaspecten van de openbare en
particuliere ruimte die van invloed zijn op het watersysteem (bv. gladheidbestrijding hondenpoep,
auto's wassen). E.e.a. kan onderdeel zijn van een (afzonderlijk) beheersplan van het gebied.
§ 5.3 Onderhoud watersysteem

Duidelijk moet zijn wie waar voor verantwoordelijk is, wie het onderhoud in de praktijk uitvoert en
hoe de kosten hiervoor verdeeld zijn.
§ 5.4 Fasering

Eventuele fasering in de uitvoering moet worden vermeld .
§ 5.5 Juridische aspecten

Dit onderdeel moet niet beperkt blijven tot een algemene opsomming van de. wet- en regelgeving,
maar moet concreet vertaald worden naar het betreffende plan.
§ 5.6 Voorlichting en communicatie

In een (al of niet afzonderlijk) communicatieplan moet zijn aangegeven wanneer, waarmee en op
welke wijze de gebruikers van de openbare en particuliere ruimte gewezen wordt op het aanwezige
watersysteem en de eisen die dit aan de gebruikers stelt.

§ 5. 7 Middelen (financiering)
Aangegeven moet worden hoe de kostenverdeling is tussen gemeente, waterschap en particulier wat
betreft de aanleg (forfaitaire bijdrage) en het onderhoud van de waterhuishoudkundige voorzieningen.
Hoofdlijnen waterbeheer nieuw stedelijk gebied, zoals vastgelegd in de Beleidsnota Stedelijk
water
Voordat besluitvorming over een bestemmingsplan plaatsvindt, dienen de waterhuishoudkundige
gevolgen (o.a. waterkwaliteit, waterkwantiteit, ecologie) planmatig in beeld te worden gebracht.
In grote lijnen moet hierin worden aangegeven:
• wat de bestaande waterhuishoudkundige situatie is;
• de gevolgen van de geplande uitbreiding voor de waterhuishouding;
• een afweging van de waterhuishoudkundige belangen ten opzichte van de overige ordenende
pnnctpes;
• een raamwerk van de nieuwe waterhuishoudkundige infrastructuur in samenhang met de inrichting
van het rioolstelsel (afvoer- en lozingspunten);
• principe-afspraken over het onderhoud (door wie en op welke wijze).
De samenvatting van dit waterhuishoudkundig plan is de 'natte paragraaf van het bestemmingsplan.
Het waterschap gaat er van uit dat het opstellen van een waterhuishoudkundig plan (en van een natte
paragraaf) kan worden beschouwd als een gezamenlijke activiteit van de gemeente en het waterschap.
Omdat het initiatief voor een nieuw te ontwikkelen stedelijk gebied vanuit de gemeente komt, ligt het
voor de hand dat de gemeenten formeel als opdrachtgever optreden. Het waterschap wil gezien zijn
verantwoordelijkheid financieel tot 50% participeren in de kosten voor het opstellen van een
waterhuishoudkundig plan. Voorwaarde hiervoor is dat het waterschap vanafhet begin volledig bij het
planproces wordt betrokken.
Bij de planvorming in nieuwe gebieden zal het waterschap de volgende uitgangspunten hanteren:
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Hydrologisch neutraal bouwen
Onder 'hydrologisch neutraal bouwen ' wordt verstaan dat ten opzichte van de huidige situatie er in
principe geen hydrologische veranderingen ontstaan ten gevolge van het nieuw te ontwikkelen
stedelijk gebied. Dit geldt in ieder geval voor de omgeving buiten het plangebied.
Voor het regenwater geldt uiteraard ook hier weer de in de Beleidsnota stedelijk water genoemde
voorkeursvolgorde voor het omgaan met hemelwater, te weten: gebruik als huishoudelijk of
bedrijfswater, infiltreren, oppervlaktewaterlozing en afvoer naar riolering.
Bij afvoer naar oppervlaktewater al dan niet via de riolering, dienen retentievoorzieningen te worden
aangelegd om de oorspronkelijke landbouwkundige afvoer in principe niet te laten toenemen. Hierbij
mag de afvoer uit het plangebied maximaal 2 1/s/ha bruto bedragen.
Uitvoering door gemeente
Het bouwrijp maken van een nieuw stedelijk gebied geschiedt door de gemeente. Het aanleggen van
noodzakelijke waterhuishoudkundige voorzieningen kan uit praktische overwegingen dan ook het
beste door de gemeente geschieden. Wel zal het waterschap voor de voorzieningen die tot zijn
takenpakket (afwatering) behoren betalen. Aangezien de ontwateringsmiddelen en
afwateringsmiddelen niet eenduidig te scheiden zijn gaat de bijdrageregeling uit van betaling van een
forfaitaire bijdrage.
Beheer en onderhoud
Al het oppervlaktewater in het stedelijk gebied valt onder het beheer van het waterschap. Dit betekent
niet dat het waterschap ook overal de onderhoudsplicht heeft voor het oppervlaktewater. Ook hierbij
wordt weer de leggernota gehanteerd. De onderhoudsplicht van het waterschap heeft in de regel
betrekking op de beken, de hoofdwaterlopen alsmede een aandeel in retentievijvers die zowel dienbaar
zijn aan de ontwatering en afwatering.
Per waterloop moet worden vastgelegd wat de huidige en gewenste beheer-, inrichtings-en
onderhoudsituatie is. Hierbij gaat het om de afmetingen van de waterlopen, de optredende peilen (met
frequenties van onder- en overschrijding) en de wijze waarop onderhoud wordt verricht. Het
waterschap heeft het kwaliteitsbeheer en het kwantiteitsbeheer over alle in zijn beheersgebied gelegen
oppervlaktewateren, niet zijnde rijkswateren. Dit is geregeld in het Reglement voor het waterschap De
Dommel in samenhang met de Verordening waterhuishouding Noord-Brabant. Het streven is om het
stedelijk water zo natuurlijk mogelijk in te passen. Er dient evenwel rekening te worden gehouden met
het plegen van onderhoud aan de waterloop. Hiervoor heeft het waterschap aan één zijde van de
leggerwatergangen een strook van vier meter nodig. Indien de bovenbreedte breder is dan zeven meter,
dan dient aan beide zijden een onderhoudspad van vier meter vrij te worden gehouden. Waar geen
onderhoudsstrook van 4 meter te realiseren of nodig is, dienen afspraken te worden gemaakt.
Bij het onderhoud beperkt het waterschap zich tot het uitvoeren van al het onderhoud aan het
leggerprofiel dat nodig is voor het in stand houden van het natte profiel van het oppervlaktewater ten
behoeve van de waterhuishoudkundige functie (berging en afvoercapaciteit).
Daarbij geldt:
a het natte profiel is het profiel van de waterloop bij normaal zomerstuwpeil;
b beschoeiing binnen de normale waterlijn bij het zomerstuwpeil wordt alleen onderhouden als deze
nodig is voor het in stand houden van het natte profiel van de waterloop;
c de toegepaste materialen voor de oeverbescherming dienen op grond van milieu-overwegingen de
goedkeuring van het waterschap te hebben;
d bij een eventuele overdracht van het onderhoud van een stadswater aan het waterschap dient het
betreffende oppervlaktewater op het oorspronkelijke ontwerpprofiel te zijn gebracht;
e het waterschap neemt de daarvoor in aanmerking komende waterbeheersingswerken (stuwen en
bodemvallen) in eigendom, beheer en onderhoud over;
f het maaisel dat bij het klein (jaarlijks) onderhoud vrijkomt, wordt door de gebruiker I eigenaar van
de daaraan grenzende gronden naar evenredigheid ontvangen;
g van noodzakelijke infrastructurele werken, zoals duikers en bruggen, onderhoudt het waterschap
het doorstroomprofiel tenzij dit afwijkend is geregeld.
h veterinair verdachte specie in watergangen achter overstorten-op fifty-fifty basis- wordt door het
waterschap afgevoerd.
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Het door het waterschap in voorbereiding zijnde Onderhoudsbeleidsplan zal voor dit onderdeel
worden gehanteerd.
Eigendom van leggerwaterlopen (en onderhoudspaden) bij het waterschap
Het waterschap streeft uit beheersoogpunt in principe naar eigendom van leggerwaterlopen inclusief
onderhoudspaden. Hiermee kunnen privaatrechtelijk de voorwaarden voor een goede taakuitoefening
worden beschermd . Verwerving zal echter ten hoogste tegen de gangbare landbouwkundige waarden
geschieden.
Leidraadbijdrage van f 3000,- per ha bruto plangebied
Om de behartiging van de waterschapstaak (lees: afwateringstaak van het waterschap) in nieuw te
bebouwen gebieden niet afhankelijk te laten zijn van de plaatselijke omstandigheden en/of
onderhandelingen op ad hoc basis, is het waterschap bereid aan gemeenten een financiële bijdrage te
verstrekken van f 3000,- per ha bruto plangebied (exclusief grondverwerving). De forfaitaire bijdrage
is bedoeld voor de realisatie van een goede afwatering bij gelegenheid van de realisatie van een nieuw
bestemmingsplan.
Naast die forfaitaire bijdrage heeft het waterschap nog een budget beschikbaar voor aankoop van
grond ten behoeve van nieuw aan te leggen - bij het waterschap in onderhoud komende leggerwaterlopen met bijbehorende onderhoudspaden. Het waterschap streeft uit ter ondersteuning van
zijn taakuitoefening namelijk naar het in eigendom verwerven van leggerwaterlopen met bijbehorende
onderhoudspaden. Verwerving geschiedt ten hoogste tegen de gangbare landbouwkundige waarde.

Odblbijdrageruitv whhpl gem d.d. 7-06-2000
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Waterschap De Dommel

Aanvraagformulier tot verlening van een bijdrage in de kosten voor het
opstellen van waterhuishoudkundige plannen
(Formulier behorende bij de Bijdrageregeling (uitvoering) waterhuishoudkundige plannen gemeenten)
Contactpersonen waterschap:
stroomgebied Beneden Dommel en Zandleij:
stroomgebied Beerzeen Reuzel:
stroomgebied Boven Dommel:

1.

hr E. van Kronenburg
hr J. van Baren
hr G. Renkeus

tel: 0411-661060
tel: 0497-331440
tel: 040-2558282

Gegevens aanvrager
Gemeente
Adres
Postcode
Plaats
Naam contactpersoon
Functie contactpersoon
Telefoonnummer

2.

Subsidie derden
Is er voor het opstellen van het waterhuishoudkundig plan ook subsidie aangevraagd bij andere instanties?

D

Ja

D

Nee

Zo ja, bij welke instanties: ....................................................................................................................... .

3.

Gegevens project
•

Naam project

•

Totale oppervlak plangebied stedelijke uitbreiding
....... .......................... ....... ..................................... ......................... ............................................... .. .. ha

27-09-00
Aanvraagformulier verlening bijdrage opstellen waterhuishoudkundig plan

Bijgevoegd dient te worden:

•

een plattegrond-tekening bijvoorbeeld schaal I: I 00 waarop aangegeven staat om welk

ge~

bied het gaat;

• een beschrijving van de inhoudelijke aspecten die in het waterhuishoudkundig plan aan de
orde komen (voor inhoud zie Bijdrageregeling (uitvoering) waterhuishoudkundige plannen
gemeenten, artikel 2.3).
•

een gespecificeerde kostenraming van de plankosten (voor inhoud zie Bijdrageregeling
(uitvoering) waterhuishoudkundige plannen gemeenten, artikel 1.5).

De start van opstellen plan is gepland op
De vermoedelijke afrondingsdatum is
Eventuele toelichting

4.

Ondertekening
Ondergetekende verklaart als daartoe bevoegd persoon dit formulier en de daarbij behorende bescheiden, te weten ...... bijlage(n), naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats:
Datum:
Handtekening:

Naam en functie (in blokletters):

Aanvraag-formulier moet worden verzonden aan:

Waterschap De Dommel
t.a.v. ir. J. van Haren
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

Bij dit formulier gevoegde bijlagen (aantal: ..... . ) betreffen:
I.
2.
3.

Pagina 2 van 2
27-09-00

Aanvraagformulier verlening bijdrage opstellen waterhuishoudkundig plan

Waterschap De Dommel

Aanvraagformulier tot vaststelling van een bijdrage in de kosten voor het
opstellen van waterhuishoudkundige plannen
(Formulier behorende bij de Bijdrageregeling (uitvoering) waterhuishoudkundige plannen gemeenten)
Contactpersonen waterschap:
stroomgebied Beneden Dommel en Zandleij:
stroomgebied Beerze en Reuzel:
stroomgebied Boven Dommel:

1.

hr E. van Kronenburg
hr J. van Baren
hr G. Renkens

tel: 0411-661060
tel: 0497-331440
tel : 040-2558282

Gegevens aanvrager
Gemeente
Adres
Postcode
Plaats
Bankrekeningnummer
Naam contactpersoon
Functie contactpersoon
Telefoonnummer

Door Waterschap De Dommel is in de brief d.d.

met kenmerk

in principe een bijdrage verleend voor

het opstellen van het waterhuishoudkundig plan. De hoogte van de bijdrage is toen als voorlopig aangemerkt. Met
deze aanvraag meldt de aanvrager dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en wordt verzocht de bijdrage defmitief
vast te stellen en uit te betalen.

2.

Gegevens project
•

Naam project

•

Totale oppervlak plangebied stedelijke uitbreiding
............................. .. ..................... ... ..... ........................................................... ..... ............................. ha

Bijgevoegd dient te worden:
•

het opgestelde waterhuishoudkundige plan

•

een gespecificeerd kostenoverzicht van de gemaakte plankosten (voor inhoud zie Bijdrageregeling (uitvoering) waterhuishoudkundige plannen gemeenten, artikel 1.5).

27-09-00
Aanvraagformulier vaststelling bijdrage opstellen waterhuishoudkundig plan

3.

Ondertekening
Ondergetekende verklaart als daartoe bevoegd persoon dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats:
Datum:
Handtekening:

Naam en functie (in blokletters):

Aanvraag-formulier moet worden verzonden aan:

Waterschap De Dommel
t.a.v. ir. J. van Haren
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

Bij dit formulier gevoegde bijlagen (aantal: ...... ) betreffen:
1.
2.
3.

Pagina 2 van 2
27-09-00
Aanvraagformulier vaststelling bijdrage opstellen waterhuishoudkundig plan

Waterschap De Dommel

Aanvraagformulier tot verlening van een bijdrage voor uitvoering
waterhuishoudkundige plannen
(Formulier behorende bij de Bijdrageregeling (uitvoering) waterhuishoudkundige plannen gemeenten)
Contactpersonen waterschap:
stroomgebied Beneden Dommel en Zandleij:
stroomgebied Beerzeen Reuzel:
stroomgebied Boven Dommel:

1.

hr E. van Kronenburg
hr J . van Baren
hr G. Renkens

tel: 0411-661060
tel: 0497-331440
tel : 040-2558282

Gegevens aanvrager
Gemeente
Adres
Postcode
Plaats
Naam contactpersoon
Functie contactpersoon
Telefoonnummer

2.

Subsidie derden
Is er voor de uitvoering van het waterhuishoudkundig plan ook subsidie aangevraagd bij andere instanties?

D

Ja

D

Nee

Zo ja, bij welke instanties: ................ ... ........................ ............. .......... ..... ............................................... ..

3.

Gegevens project
•

Naam project

•

Totale oppervlak plangebied stedelijke uitbreiding
········· ····· ···········································' ··· ····· ········ ·········· ······ ····························· ········· ······ ··················· ha

27-09-00
Aanvraagformulier verlening bijdrage uitvoering waterhuishoudkundig plan

Bijgevoegd dient te worden:
•

een plattegrond-tekening bijvoorbeeld schaal 1:100 waarop aangegeven staat om welk gebied het gaat;

•

het waterhuishoudkundig plan (voor inhoud zie Bijdrageregeling (uitvoering) waterhuishoudkundige plannen gemeenten, artikel2.3);

•

een overzicht van de maatregelen die gefaseerd zullen worden uitgevoerd.

De start van de uitvoering is gepland op: .......................................... ...................................................... .
De vermoedelijke opleveringsdatum is
Eventuele toelichting

4.

Ondertekening
Ondergetekende verklaart als daartoe bevoegd persoon dit formulier en de daarbij behorende bescheiden, te weten ...... bijlage(n), naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats:
Datum:
Handtekening:

Naam en functie (in blokletters):

Aanvraag-formulier moet worden verzonden aan:

Waterschap De Dommel
T.a.v. ir. J. van Haren
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

Bij dit formulier gevoegde bijlagen (aantal: .. .. .. ) betreffen:
1.
2.
3.

Pagina 2 van 2
27-09-00
Aanvraagformulier verlening bijdrage uitvoering waterhuishoudkundig plan

Waterschap De Dommel

Aanvraagformulier tot vaststelling van een bijdrage voor uitvoering
waterhuishoudkundige plannen
(Formulier behorende bij de Bijdrageregeling (uitvoering) waterbuisboudkundige plannen gemeenten)

Contactpersonen waterschap:
stroomgebied Beneden Dommel en Zandleij:
stroomgebied Beerzeen Reuzel:
stroomgebied Boven Dommel:

1.

br E. van Kronenburg
br J. van Baren
br G. Renkens

tel: 0411-661060
tel: 0497-331440
tel : 040-2558282

Gegevens aanvrager
Gemeente
Adres
Postcode
Plaats
Bankrekeningnummer
Naam contactpersoon
Functie contactpersoon
Telefoonnummer

Door Waterschap De Dommel is in de brief d.d.

metkenmerk

in principe een bijdrage verleend voor

het uitvoeren van het waterhuishoudkundig plan. De hoogte van de bijdrage is toen als voorlopig aangemerkt.
Met deze aanvraag meldt de aanvrager dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en wordt verzocht de bijdrage
defmitief vast te stellen en uit te betalen.

2.

Gegevens project
•

Naam project

•

Totale oppervlak plangebied stedelijke uitbreiding
... .... ............................... ..................................................................... ......... ..................................... ha

Bijgevoegd dient te worden :
•

een gespecificeerd kostenoverzicht van de uitvoeringskosten (voor inhoud zie Bijdrageregeling (uitvoering) waterhuishoudkundige plannen gemeenten, artikel 1.5);

•

plattegrond met daarop aangegeven voor welk gebied de waterhuishoudkundige voorzieningen zijn uitgevoerd;

27-09-00
Aanvraagformulier vaststelling bijdrage uitvoering waterhuishoudkundig plan

•

een omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden.

Ondertekening
Ondergetekende verklaart als daartoe bevoegd persoon dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats:
Datum:
Handtekening:

Naam en functie (in blokletters):

Aanvraag-formulier moet worden verzonden aan :

Waterschap De Dommel
T.a.v. ir. J. van Haren
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

Bij dit formulier gevoegde bijlagen (aantal: ...... ) betreffen:
1.
2.
3.

Pagina 2 van 2
27-09-00
Aanvraagformulier vaststelling bijdrage uitvoering waterhuishoudkundig plan

Waterschap De Dommel

Beleidsnota opstellen Waterplan bebouwd
gebied.

28juni2000

I

l

Beleidsnota opstellen Waterplan bebouwd gebied
Algemeen
In de nota beleidsnota " Stedelijk water" (vastgesteld april 2000) wordt inzicht gegeven in de wijze
waarop het waterschap inhoud geeft aan zijn rol in het stedelijk gebied. In die nota is een aantal ontwikkelingen en nieuwe uitgangspunten vastgelegd.
Een van de in de beleidsnota genoemde onderwerpen die nader moet worden uitgewerkt is het voor
iedere gemeente opstellen van een Waterplan bebouwd gebied.
Intensivering samenwerking waterschap-gemeenten
Zoals in de beleidsnota "Stedelijk water" is verwoord, streeft het waterschap naar een duurzame waterhuishoudkundige situatie voor het (stedelijk) watersysteem tegen de laagst maatschappelijke kosten.
Dit betekent derhalve dat het watersysteem in nieuw te ontwikkelen (stedelijk) gebied direct op een
duurzame wijze moet worden ingericht. Ook voor bestaande situaties dient de negatieve invloed van de
bebouwing op het watersysteem te worden geminimaliseerd.
Het waterschap streeft er naar om - meer dan voorheen - duidelijkheid te creëren omtrent de vraag hoe
invulling kan worden gegeven aan het aspect voldoende en schoon water in het stedelijk gebied.
Het waterschap wil daarbij actiever bijdragen aan de planvorming voor het stedelijk gebied en streeft
naar een intensievere samenwerking met gemeenten.
Vanuit de totale gebiedsvisie heeft het waterschap een duidelijk beeld van het gewenste waterbeheer in
de verschillende stedelijke agglomeraties. De gemeente is nauwkeurig op de hoogte van de kenmerken
van het eigen gebied en is verantwoordelijk voor de stedelijke planvorming.
Om daadwerkelijk een weloverwogen een integraal waterbeleid in het stedelijk gebied te kunnen realiseren stelt het waterschap voor om -per gemeente - voor de bebouwde gebieden een "Waterplan bebouwd gebied" op te stellen. In een Waterplan bebouwd gebied kan een gezamenlijke visie van de
gemeente en het waterschap worden neergelegd, alsmede de wederzijdse afspraken hoe te komen tot
een duurzaam stedelijk watersysteem.
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Inhoud Waterplan bebouwd gebied
In een Waterplan bebouwd gebied komt op hoofdlijnen voor het gehele stedelijke gebied het volgende
aan de orde:
• de huidige situatie ten aanzien van het stedelijk water;
• de gewenste situatie voor het stedelijk water;
• de invulling van de gewenste situatie (hoe, wanneer en door wie).
Afhankelijk van de omvang en aard van de problematiek kan het Waterplan bebouwd gebied qua inhoud en vorm per gemeente sterk verschillen. In het planproces kunnen andere partijen, zoals Provincie, drinkwaterleidingbedrijven, woningbouwcorporaties en natuurgroepen, worden betrokken teneinde draagvlak te verkrijgen.
In bijlage 1 is een nadere uitwerking gegeven van de gewenste inhoud van een Waterplan bebouwd
gebied alsmede van het planproces om te komen tot een Waterplan bebouwd gebied. Kortheidshalve
wordt hier verder naar verwezen.
Verhouding Waterplan bebouwd gebied-waterhuishoudkundig plan
Een Waterplan bebouwd gebied omvat voor een hele gemeente een plan voor het watersysteem in het
hele stedelijke gebied.
Een waterhuishoudkundig plan is toegespitst op het inventariseren van de waterhuishoudkundige voorzieningen die noodzakelijk zijn voor een duurzame ont- en afwatering voor één specifiek bestemmingsplangebied voor nieuw stedelijk gebied.
Overeenkomst opstelling Waterplan bebouwd gebied
Gezien het belang is het waterschap bereid om 50% van de kosten voor het opstellen van het Waterplan
bebouwd gebied, met een maximum van 50% van het door waterschap en gemeente gezamenlijk geraamde bedrag, bij te dragen onder voorwaarde dat vooraf overeenstemming bestaat tussen gemeente
en waterschap over inhoud, opzet en kosten van het op te stellen Waterplan bebouwd gebied. Uit-
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gangspunt daarbij is dat waterschap en gemeente ieder hun eigen intern te maken kosten draagt. Zodra
gemeente en waterschap overeenstemming hebben bereikt over genoemde afspraken en de daaruit
voortvloeiende verplichtingen wordt die overeenstemming vastgelegd in een Overeenkomst tot opstelling van een Waterplan bebouwd gebied, waarna het planproces verder wordt opgestart.
In bijlage 2 is een Algemeen stappenplan opgenomen waarin de structuur van het planproces is
weergegeven.
In bijlage 3 is een model opgenomen van een Overeenkomst tot opstelling van een Waterplan bebouwd
gebied.
Voor de bijdragen in de kosten van het opstellen van een Waterplannen bebouwd gebied heeft het waterschap voor het kalenderjaar 2000 een budget beschikbaar van f 200.000,-. Voor de daarop volgende
kalenderjaren is naar verwachting het volgende budget beschikbaar:
Kalenderjaar
Budget

2001

2002

2003

f 200.000,-

f 300.000,-

f 300.000,-

Het waterschap streeft ernaar in de komende vier jaar samen met de gemeenten voor alle kernen een
Waterplan bebouwd gebied op stellen. In beginsel wordt voor iedere gemeente éénmaal een Waterplan
bebouwd gebied opgesteld. De volgorde voor het opstellen van de Waterplannen bebouwd gebied zal
in overleg met de gemeenten worden bepaald. Om logistieke en budgettaire redenen zal het waterschap
hierbij aansturen op een spreiding over de komende vier jaren.
Omvang/verdeling kosten opstellen Waterplan bebouwd gebied
Onderdeel van de voorbereiding van het opstellen van een Waterplan bebouwd gebied is het maken
van een raming van de kosten voor het opstellen van dat plan die - afgezien van eventuele subsidies
en!of bijdragen van derden - in beginsel door gemeenten en waterschap worden gedragen. Bij het opstellen van de raming van de plankosten en van de hoogte van de bijdrage van het waterschap daarin,
gaat het waterschap er van uit dat:
• de kosten van de eigen personele inzet van waterschap en gemeente voor ieders eigen rekening
komt en dat die niet in de te ramen plankosten worden opgenomen;
• dat in de te ramen plankosten alleen die kosten worden opgenomen die rechtstreeks voortvloeien
uit de inhoudsopgave van het op te stellen waterplan en de instemming van het waterschap en de
gemeente hebben gekregen.
Resultaat Waterplan bebouwd gebied
Het resultaat van een Waterplan bebouwd gebied wordt vastgelegd in een bestuursovereenkomst
waarin de betrokken partijen zich conformeren aan de inhoud van het Waterplan bebouwd gebied.
Hierdoor ontstaat er inzicht op welke wijze en op welke termijn een duurzaam stedelijk watersysteem
wordt gerealiseerd.

BIJLAGE: 1
Inhoudsopgave Waterplan bebouwd gebied (VOORBEELD)
Partijen bepalen vooraf gezamenlijk de inhoud van het Waterplan bebouwd gebied. Onderstaande inhoudsopgave is daarom als
checklist bedoeld om bij aanvang van het planproces zicht te hebben op de belangrijkste onderdelen.
I.
1.1

Inleiding
Aanleiding
1.2
Doelstelling
1.3
Status en geldigheidsduur
2.
Samenhang/afstemming met andere planvormen

3. Afbakening waterplan
3.1
Fysiek -ruimtelijk

3.2
4.

4.1
4.2

Organisatorisch
Het planproces
Stappenplan
Projectorganisatie

Inventarisatie van huidige situatie
Indeling van het plangebied in deelgebieden
Inventarisatiegegevens en -methode
Beschrijving deelgebieden (watersysteem):
- waterkwantiteit;
- waterkwaliteit;
- ecologie
- overige relevante gebiedskenmerken
Beschrijving van de waterketen
5.4

Inhoud

Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) , waterbeheerplan,
milieubeleidsplan, strategische visies, stroomgebiedvisies
Bepaal de grenzen van het plangebied, zowel in horizontale als
verticale zin
Wie zijn de primaire actoren (gemeente, waterschap, eventueel
waterleidingsmij. en provincie) en wie heeft een klankbordfunctie
(natuurbeheerders, recreatie, sectoren bedrijfsleven).
Zie voorbeeld stappenplan
De taken van de verschillende onderdelen van de projectorganisatie.
Tevoren moet duidelijk zijn welke beslismomenten er gedurende het
proces zijn.

5.

5.1
5.2
5.3

6.

6.1
6.2

7.
8.

8.1
8.2

Vaststellen gewenste situatie
Algemene (duurzaamheids )principes
Streefbeelden (doelstellingen);
Water bij I ten behoeve van:
- ecologisch structuur
- stedelijke ontwikkeling, de waterketen
- landbouw
- recreatie
- natte infrastructuur
- waterafvoer
Toetsing huidige situatie
Strategie: oplossingen en prioriteitsstelling
Methode prioriteitstelling
Maatregelen

De indeling heeft betrekking op het watersysteem.
Wie verzamelt welke gegevens en hoe.
Beschrijving waterkwantiteit en -kwaliteit geldt zowel voor
oppervlakte- als voor grondwater. Voor oppervlaktewater zijn tevens
de inrichting en beheersituatie van belang.

Onderscheid hierin:
- gebruikswater (drinkwater);
- afvalwater (riolering en zuivering)
Betreft algemene (duurzaamheids)principes die niet aan een
specifieke functie gekoppeld zijn, maar bij meerdere onderdelen van
belang kunnen zijn bv. het sluiten van de waterkringloop
Vanuit de functiegerichte en gebiedsgerichte benadering worden in
streefbeelden geformuleerd (bv. bij ecologische functie: opheffen
barrières;).
Per functie zullen er meestal meerdere streefbeelden worden
geformuleerd.

Wordt de inventarisatie van de huidige situatie afgezet tegen de
geformuleerde streefbeelden dan volgt per streefbeeld een opsomming
van de knelpunten, die zoveel mogelijk worden gekwantificeerd.
Vooraf wordt aangegeven welke systematiek gehanteerd wordt om uit
de lijst van maatregelen prioriteiten gesteld worden.
Voor de gesignaleerde knelpunten wordt een oplossing aangedragen.
De maatregel kan bestaan uit:
- onderzoek;
uitvoering (bron- of structuurmaatregel);
- instrument (handhaving, voorlichting, stimulering).

-

8.3
9.

Prioriteitstelling
Maatregelenplan met daarin opgenomen:
- organisatorische consequenties
- financiële consequenties (kostenverdeling)

Ingedeeld naar deelgebied en streefbeeld een overzicht van
verantwoordelijkheden, kosten en tijdspad Indeling:
1. algemene maatregelen (voor het gehele plangebied):
voor watersysteemlwaterketen:
• strategie; bv.. afkoppelstrategie
• inrichting;
• beheer;
• onderhoud;
• monitoring;
• communicatie;
2. specifieke maatref!elen per deel!zebied

BIJLAGE: 2
Algemeen stappenplan voor het opstellen van een Waterplan bebouwd gebied (VOORBEELD)
De structuur van het planproces en daarmee ook (de inhoud van) het Waterplan bebouwd gebied wordt op twee manieren
aangebracht:
1. functiegericht;
2. gebiedsgericht;
Onderstaand algemeen stappenplan is opgesteld aan de hand van 'Handboek stedelijke waterplannen Zuid-Holland ' , de
waterplannen Helmond en Bladel en het waterstructuurplan Tilburg.
NR.

STAP

TOELICHTING

La .

Doelstelling waterplan en afbakening

Doelstelling: waarom willen we een waterplan opstellen, wat is de
meerwaarde t.o.v. bestaande planvormen
Afbakening:
- !Y.s.!f?~; stedelijk gebied of ook daar buiten, relatie watersysteemwaterketen, ook grondwater
- -~r:gg!l.!S.(l_l_~r:jsç_h ; welke (intern en extern) partijen vormen de kern
(project-/stuurgroep) en wie in de klankbordgroep
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l.b.

Aangaan van overeenkomst tot opstelling
van een Waterplan bebouwd gebied

De overeenkomst schept duidelijkheid wie onder welke
randvoorwaarden deelnemen aan de opstelling van het Waterplan
bebouwd gebied.

2.a.

Inventarisatie huidige situatie

2.b.

Formuleren gewenste situatie

De inventarisatie moet, eventueel per deelgebied, gericht zijn op
toetsing van de doelstellingen (stap 3: gewenste situatie;
streefbeelden) voor de volgende aspecten:
- waterkwantiteit;
- waterkwaliteit;
- ecologie;
Per aspect wordt vooraf een overzicht opgesteld:
welke onderwerpen moeten worden geïnventariseerd;
- hoe de onderwerpen worden gekwalificeerd;
- wie de gegevens verzamelt;
- hoe de gegevens worden gepresenteerd (tabel, kaart)
De gewenste situatie wordt vastgelegd in streefbeelden(meetbare
doelstellingen). Hierbij wordt een functiegerichte enlof
gebiedsgerichte benadering gevolgd:
- water als ordenend principe voor ecologisch structuur;
- water als ordenend principe voor stedelijke ontwikkeling;
- water als ordenend principe voor de recreatie (ook vis en
zwemwater)
- water als ordenend principe voor (natte) infrastructuur
- water t.b.v. afwatering
Hierbij dient aansluiting bij het Waterbeheerplan en de Strategische
Visie van het Waterschap te worden nagestreefd; desgewenst kunnen
overige functies worden toegevoegd (bv. stedebouwkundige
belevingswaarde).
Per streefbeeld wordt aangegeven hoe ver de huidige situatie van de
gewenste situatie afstaat en wat hierbij de moeilijkheden zijn. Ook
tegenstrijdigheden tussen verschillende streefbeelden kunnen als
knelpunt benoemd worden.
Oplossingen worden geformuleerd om het verschil tussen huidige en
gewenste situatie voor de verschillende streefbeelden te overbruggen.
Er zal verschil zijn in het nut en de noodzaak van al deze maatregelen:
dus er zullen prioriteiten gesteld moeten worden in beginsel op basis
van rendement (milieueffect vs. kosten). Tevens spelen autonome
financiële en organisatorische aspecten een rol, alsmede bestuurlijk
en maatschappelijk draagvlak .
Hierin is aangegeven wie wat wanneer doet, met een kostenverdeling
De maatregelen worden ingedeeld naar:
I. deelgebied
2. streefbeeld: ecologie, stad, landbouw, recreatie, infrastructuur
termijn· kort (0-4 jr);middellang (4-10 jr), lang (10-20 jr)
3
4. soort maatregel: een algemeen uitgangspunt, een in te zetten
instrument (voorlichting, subsidie), onderzoek, uitvoering
Door middel van het sluiten van een bestuursovereenkomst waarin
partijen zich conformeren aan het plan.
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3.

Toetsing huidige situatie aan gewenste
situatie

4

Strategie: oplossingen en
prioriteitsstelling
BESLISMOMENT

5.

Maatregelenplan (inclusief
organisatorische en fmanciële
consequenties)

6.

Vaststellen waterplan
BESLISMOMENT

•

ZODRA DE ORGANISATIE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN WATERPLAN BEKEND IS, DIENT TEVENS HELDER TE
ZIJN WIE WELKE BESLISSINGSBEVOEGDHEID HEEFT.

concept-6-7-2000
Waterschap De Dommel

BIJLAGE: 3

Model-overeenkomst tot opstelling van een Waterplan bebouwd gebied
Ondergetekenden,
I.

II.

Ir. A.J.A.M. Segers, watergraaf van het waterschap De Dommel, gevestigd te Boxtel, het waterschap ten deze vertegenwoordigend krachtens artikel 95 van de Waterschapswet, hierna genoemd:
"het waterschap";
en
. . .. ... . . .......... . .... .., burgemeester van de gemeente ... . ..... . . ...... , de gemeente ten deze vertegenwoordigend krachtens artikel 171 Gemeentewet; hierna genoemd: de gemeente;

overwegende,
dat het waterschap ter uitwerking van de beleidsnota Stedelijk waterbeheer een "Beleidsnota opstellen
Waterplan bebouwd gebied" heeft opgesteld;
dat het waterschap en de gemeente in onderling overleg willen overgaan tot het opstellen van een Waterplan bebouwd gebied;
dat bij genoemde beleidsnota een voorbeeld is opgenomen van een stappenplan en van een inhoudsopgave
betreffende een Waterplan bebouwd gebied;
dat partijen nadere afspraken willen maken omtrent de vraag wie onder welke randvoorwaarden deelnemen aan de opstelling van het Waterplan bebouwd gebied;
komen het volgende overeen:
1.
Partijen verplichten zich om over te gaan tot het opstellen van een Waterplan bebouwd gebied voor
de gemeente .... ... . .. .. overeenkomstig het bij deze overeenkomst behorende en bijgevoegde plan
van aanpak (stappenplan en inhoudsopgave).
2.

3.

De opstelling van het Waterplan bebouwd gebied wordt afgesloten door:
• de vaststelling van het Waterplan bebouwd gebied, en
• het sluiten van een bestuursovereenkomst over de inhoud van het Waterplan bebouwd gebied,
waarin is vastgelegd dat partijen zich conformeren aan de inhoud van dat waterplan.
De externe kosten van het opstellen van een Waterplan bebouwd gebied worden geraamd op

f ...... .... ,-, hierna genoemd "raambedrag". Dit raambedrag zal- voorzover van toepassing-

gedeeltelijk worden gedekt door subsidies van derden en door bijdragen van andere partijen dan het
waterschap of de gemeente.
Met betrekking tot de niet gedekte netto-kosten van het opstellen van een Waterplan bebouwd gebied komen partijen het volgende overeen:
a) het waterschap betaalt de gemeente een bijdrage van 50% in de netto-kosten van het opstellen
van een Waterplan bebouwd gebied met een maximum van 50% van het in dit lid genoemde raambedrag;
b) het waterschap is bereid om op een nog nader te bepalen tijdstip éénrnalig een voorschot op de
onder ad a) genoemde bijdrage te verstrekken van 25% van het raambedrag;
c) het (restant van de) waterschapsbijdrage wordt betaald na het sluiten van een bestuursovereenkomst waarin partijen zich conformeren aan de inhoud van het Waterplan bebouwd gebied;
d) het niet door subsidies, bijdragen van derden, de waterschapsbijdrage gedekte deel van de kosten
van het opstellen van een waterplan bebouwd gebied komt voor rekening van de gemeente.
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te
Boxtel, . .. . ... ........... .. . .
het waterschap,

de gemeente,

(ir. A.J.A.M. Segers)

( ..... .... .... .... ............. .)

. ........ ........ .,..... ... ..

