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Disclaimer:
Aan deze handreiking kunnen geen rechten worden ontleend. Maatgevend zijn altijd de
actuele versies van de Keur, de Beleids- en Algemene Regels en de Nota Waterkeringen.
De
meest
actuele
versie
van
deze
handreiking
kunt
u
vinden
op
www.rijnland.net/regels/watertoetsprocedure. Het volledige en actuele beleid van het
hoogheemraadschap van Rijnland is te vinden op www.rijnland.net/regels/regelgeving.
Corsa 11.47105
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Samenvatting
Wat moet u doen om water volwaardig mee te nemen in de planvorming?
Als u bezig bent met de voorbereiding van een ruimtelijk plan dan bent u verplicht water
volwaardig mee te nemen in de planvorming. Het kan gaan om een plan voor één of
enkele woningen, voor hele woonwijken of bedrijventerreinen, maar ook om de herziening van een bestaand bestemmingsplan. Rijnland is dan uw partner met het doorlopen
van de volgende stappen:
1. U gaat naar www.dewatertoets.nl en beantwoordt daarin een aantal vragen over uw
plan. De uitkomst kan zijn dat er geen waterbelangen spelen of dat water wel van belang is in uw plangebied.
2. In het laatste geval denken wij met u mee over de wijze waarop water volwaardig
kan worden meegenomen in de planvorming. U levert basisgegevens over het plan,
wij leveren basisinformatie over de bestaande waterhuishouding, denken mee over
kansen die zich voordoen op het gebied van water en uiteindelijk geven wij een wateradvies.
3. Om water volwaardig in het plan op te kunnen nemen hanteert u de checklisten in
hoofdstuk 5 van deze handreiking, waarin staat aangegeven wat u moet doen op het
gebied van veiligheid (waterkeringen), waterkwantiteit (voldoende water en wateroverlast), waterkwaliteit (schoon water), afvalwater/riolering en beheer/onderhoud.
4. in het ruimtelijk plan geeft u in de waterparagraaf aan op welke wijze u rekening hebt
gehouden met water en u vertaalt dit naar de planregels en de verbeelding in een
plankaart.

1. Inleiding
Het hoogheemraadschap van Rijnland zorgt dat het gebied tussen Den Haag, Gouda
en Amsterdam beschermd is tegen overstromingen, wateroverlast en droogte. Dit gebied is het drukst bevolkte gebied in Nederland en staat door de beperkte ruimte
enorm onder druk. Het economisch belang is groot, mensen willen naast hun werk
kunnen wonen en recreëren en het klimaat verandert.
Rijnland kan alleen aan zijn taken blijven voldoen als er bij ruimtelijke ontwikkelingen
ook integraal gekeken wordt naar water. Rijnland is daarom uw partner om tot een
juiste planontwikkeling te komen, zodat er uiteindelijk en goed functionerend, duurzaam en robuust watersysteem wordt aangelegd dat is berekend op klimaatveranderingen in de toekomst.

2. Wat is een watertoets?
De watertoets is een instrument dat ervoor zorgt dat een initiatiefnemer water vanaf
het begin van het planvormingsproces meeneemt bij ruimtelijke ontwikkelingen. Die
initiatiefnemer kan zijn een gemeente, een stedenbouwkundig bureau of een planontwikkelaar.
Het is niet, zoals de naam doet vermoeden, een toets achteraf, maar een proces dat
de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan (hierna spreken we over ‘u/uw’) en het
hoogheemraadschap van Rijnland (hierna spreken we over ‘wij/ons’) als waterbeheerder in een zo vroeg mogelijk stadium met elkaar in gesprek brengt. Vanaf planinitiatief tot vastgesteld plan kunnen wij met u meedenken en adviseren.
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Het doel van het watertoetsproces is te waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze meewegen bij alle ruimtelijke plannen en
besluiten die relevant zijn voor de waterhuishouding.

3. Waarom een watertoets?
De afgelopen jaren is ons land verschillende keren opgeschrikt door zowel wateroverlast als langere periodes van droogte. Overstromingen of bijna overstromingen en
heftige regenbuien leidden soms tot problemen. De oorzaken zijn onder meer de veranderingen in het klimaat en de daling van de bodem. Maar ook de oprukkende verstedelijking speelt een rol: het percentage verhard oppervlak neemt toe, waardoor er
minder bergingsruimte beschikbaar is en het water versneld tot afvoer komt. Door de
toenemende ruimtelijke druk blijft er in bepaalde gevallen te weinig ruimte over voor
water en waterkeringen.
Er is dus alle reden om water volwaardig mee te wegen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. We willen immers ook in de toekomst verzekerd zijn van droge voeten, van
voldoende water en van schoon water. Het is dus belangrijk om water de ruimte te
geven en vervuiling te voorkomen. Alleen dan kunnen we de veerkracht van het watersysteem bewaren en waar nodig herstellen. Het creëren van ruimte voor water
biedt ook kansen om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. In bijlage 1
vindt u het waterbeleid van Rijnland in vogelvlucht. Met de watertoets proberen wij
de planvorming al zodanig in de goede richting te sturen dat de daarop volgende vergunningverlening ook vlot kan verlopen.
Op onze website (www.rijnland.net) is altijd de meest recente versie van de handreiking beschikbaar.

4. Voor welke plannen moet u de watertoets doorlopen?
De watertoets geldt voor alle ruimtelijk relevante besluiten van gemeenten (en provincies) zoals bestemmingsplannen en inpassingplannen, structuurvisies en milieueffectrapportages. Naast deze formele plannen bestaan ook vele niet-formele plannen
zoals stedenbouwkundige schetsen en inrichtingsvisies. Ook deze plannen moeten
uiteindelijk worden vastgelegd in een formeel besluit. Daarom adviseren wij ook hierbij de watertoets te gebruiken en ons vroegtijdig te betrekken. Zo kan al in de
schets- en ideeënfase rekening worden gehouden met de wateraspecten.
De formele initiatiefnemer in het watertoetsproces is altijd een overheidspartij, in de
meeste gevallen de gemeente. Zij is verantwoordelijk voor het plan, inclusief de procedurevereisten en maakt het plan of besluit bekend. Private partijen kunnen wel het
initiatief nemen voor een ruimtelijk plan, zoals planontwikkelaars, burgers, natuurbeschermingsorganisaties of woningcorporaties. Uiteraard kan een aanvraag namens de
overheid worden verzorgd door een begeleidend stedenbouwkundig bureau. In alle
gevallen blijft een overheid de formele initiatiefnemer.

Watertoets bij verschillende planvormen
1 Watertoets bij plannen voorafgaand aan een bestemmingsplan
Het betreft hier onder meer de volgende planvormen: een structuurvisie, een (ruimtelijke) ontwikkelingsvisie, een gebiedsvisie of een stedenbouwkundig plan. Bij grote
op transformatie gerichte plannen vragen wij in de regel tijdens de initiatieffase om
een waterinrichtingsplan. Het doel daarvan is tweeledig: a) het vormen van een on-
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derlegger voor de latere waterparagraaf en b) het vaststellen van een kader voor de
vergunningverlening bij het specifieke plan.
2 Watertoets bestemmingsplan
In het kader van het officiële vooroverleg (artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening)
zijn wij overlegpartner bij het opstellen van bestemmingsplannen, inpassingsplannen
en projectbesluiten. In latere fasen (bij het ontwerp bestemmingsplan en bestemmingsplan geven wij een formeel advies).
3 Watertoets kleinere plannen
Bij kleinere plannen (bijv. voor één of enkele woningen) zit de inhoud van de ruimtelijke onderbouwing vaak dicht bij de vergunningverlening. Wij zullen dit dan ook zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. Bij deze (kleinere) plannen ligt het accent op een
toets of voor dit plan (parallel of in een latere fase) een watervergunning verleend
kan worden. Zo niet dan kunnen wij richtlijnen voor de uitwerking of planaanpassing
meegeven.

5. Wat moet u doen om water volwaardig mee te nemen
in de planvorming?
Deze paragraaf legt in enkele stappen het proces uit: wat kunt u van ons verwachten
en wat verwachten wij van u? De mate van onderling contact staat wat ons betreft in
een redelijke verhouding tot de aard en omvang van de wijzigingen in het ruimtelijk
plan en de gevolgen voor de waterhuishouding.
Stap 1 Doorloop een eerste check via de digitale watertoets
Het is belangrijk om in een zo’n vroeg mogelijk stadium contact met ons op te nemen. Het gezegde „voorkomen is beter dan genezen” gaat ook op voor problemen als
wateroverlast, watertekort of waterverontreiniging. Het kan echter zijn dat uw plan
helemaal geen consequenties heeft voor de waterhuishouding. Gaat u dit daarom
eerst na door naar de digitale watertoets (www.dewatertoets.nl) te gaan en enkele
vragen te beantwoorden. De antwoorden bepalen de procedure die moet worden
doorlopen. Indien het niet mogelijk is om via het internet een aanvraag te versturen,
dan kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met Rijnland (via het mailadres
ruimtelijkeplannen@rijnland.net of telefoonnummer 071 – 306 3494).
Er doen zich drie mogelijkheden voor:
1) op basis van de door u verstrekte informatie blijken er geen effecten op de waterhuishouding op treden (‘geen waterbelang’). Er wordt automatisch een waterparagraaf gegenereerd met daarin ons wateradvies. U neemt dit op in de waterparagraaf en er hoeft in principe geen nader overleg te worden gevoerd, kortom u
bent klaar.
2) Op basis van de door u verstrekte informatie zijn geringe effecten op de waterhuishouding te verwachten (‘beperkt waterbelang’). Er wordt specifiek voor het
plan een waterparagraaf gegenereerd met daarin ons wateradvies. U neemt deze
waterparagraaf op in het plan, er hoeft in principe geen nader overleg te worden
gevoerd, kortom ook nu bent u klaar.
3) Op basis van de door u verstrekte informatie zijn effecten op de waterhuishouding
te verwachten (‘groot waterbelang’). In de normale procedure is er contact nodig
met Rijnland. Alleen bij een normale procedure gaat u door naar stap 2.
Stap 2 Vooroverleg met Rijnland
U overlegt de volgende basisgegevens van het plan: de ligging, de inrichting, de omvang, de nieuwe functie(s) en, indien dit al aan de orde is, de hoeveelheid te dempen
of te graven water en verhard oppervlak in de huidige situatie en toekomstige situatie, bij voorkeur in een tabel op te nemen.
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Wij leveren basisgegevens van het bestaande watersysteem, zoals de waterpeilen, de
ligging van hoofdwatergangen, kunstwerken en waterkeringen en het functioneren
van het watersysteem. Daarnaast geven wij uitleg over het waterhuishoudkundig beleid en de normen aan welke moet worden voldaan. Ook zullen wij meedenken over
kansen en indien gewenst mee-ontwerpen.
Stap 3 Opstellen van de waterparagraaf
U beschrijft in een waterparagraaf de gevolgen van uw plan voor de waterhuishouding en de wijze waarop ons advies in het plan is verwerkt. Deze paragraaf is een
wettelijk verplicht onderdeel van de toelichting van een bestemmingsplan of de ruimtelijke onderbouwing bij een stedenbouwkundig plan. We vragen u op te nemen
a) het beleid op het gebied van water (het Waterbeheerplan, de Keur en Beleidsregels; zie bijlage 2 van deze notitie);
b) een beschrijving van eventueel gemaakte afspraken binnen het watertoetsproces
en
c) een beschrijving van het watersysteem in de huidige situatie en in de toekomstige
situatie (op het gebied van waterkwantiteit, waterkwaliteit, waterkeringen, beheer
en onderhoud), met daarbij een beschrijving van de gevolgen van de ruimtelijke
ontwikkeling voor het watersysteem en het rioolstelsel.
Daarnaast moet een en ander worden vertaald in een plankaart en de planregels. Het
opnemen van de ruimtelijke (water-) maatregelen en beperkingen (zoals de kern- en
beschermingszone van een waterkering) in de planregels en op de plankaart geeft de
gebruikers van het plan een duidelijk overzicht van wat wel en niet mag in een bepaald gebied en welke ruimtelijke reserveringen er liggen. Als van ons beleid wordt
afgeweken, verwachten wij hierover tijdig op de hoogte gebracht te worden, dus
voordat een eventuele termijn van inspraak ingaat.
Een voorbeeld van een waterparagraaf en van planregels (voor de onderdelen veiligheid en waterkwantiteit) geven wij in bijlage 3.
Stap 4 Formeel wateradvies van Rijnland
De watertoets wordt altijd afgesloten met een formele adviesaanvraag van de gemeente aan Rijnland. Bij de formele adviesaanvraag wordt het (bestemmings)plan
bijgevoegd. Dit gebeurt in het kader van het wettelijke vooroverleg ex artikel 3.1.1
van het Besluit op de ruimtelijke ordening.
Wanneer wij vaststellen dat waarschijnlijk een watervergunning nodig is, zullen wij
dat aan u melden. Het watertoetsproces en de vergunningverlening zijn echter twee
afzonderlijk procedures. Bij de watertoets wordt gekeken naar de ruimtelijk relevante
aspecten van een plan. Bij vergunningverlening wordt naar concretere (uitvoerings)aspecten gekeken. Dit betekent dat Rijnland bij het verlenen van een watervergunning altijd aanvullende (meer gedetailleerde) voorwaarden kan stellen.
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6. Hoe houdt u rekening met het watersysteem?
Bij het beoordelen van een ruimtelijk plan zullen wij letten op de gevolgen van het
plan voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, afvalwater/riolering en beheer/onderhoud.
il
In onderstaande schema’s is aangegeven of het onderwerp voor ons een toetspunt of
een adviespunt is. Toetspunten zijn harde beleidsstandpunten, waarbij afwijking voor
ons reden is om een juridische procedure te doorlopen. Adviespunten zijn aanbevelingen, zij maken het belang van water zichtbaar, ook in het bestemmingsplan. Zij
houden vaak combinatiemogelijkheden in, of innovatieve integrale oplossingen die
onderzocht kunnen worden.
De toetspunten en adviespunten zijn gebaseerd op bestaande beleidsdocumenten. U
kunt deze voor meer details altijd raadplegen. De belangrijkste zijn:
 “Keur Rijnland 2009”, te vinden op www.rijnland.net onder regels > Keur, Algemene en Beleidsregels;
 “Beleids- en algemene regels inrichting watersysteem 2011”, te vinden op
www.rijnland.net onder regels > Keur, Algemene en Beleidsregels;
 “Nota Waterkeringen, deel 2 beleidsregels”, te vinden op www.rijnland.net onder uw loket > vergunningen > watervergunning;
 “Adviesnota grondwater”, te vinden op www.rijnland.net onder ‘over Rijnland‘
> taken > grondwatertaken.
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Veiligheid: waterkeringen
Uitgangspunt voor Rijnland is dat ontwerp en inrichting van het plangebied zodanig
zijn dat de bescherming tegen overstromingen gegarandeerd blijft.
Adviespunt

Toetspunt1

Plantoelichting (waterparagraaf)
Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de huidige
ligging van kern- en beschermingszone van primaire en regionale waterkeringen (zie
leggerkaarten op www.rijnland.net onder regels > legger). Neem voor deze beschermingszones in de toelichting een verwijzing naar de keur en legger van Rijnland.

T

Als een aanpassing of verplaatsing van een waterkering gewenst is of als u een
ruimtelijke ontwikkeling binnen de kern- en beschermingszone mogelijk wil maken
(bijv. bebouwing), dan moet u hierover vooraf contact met ons opnemen.

A

A
Er is rekening gehouden met de projecten uit het kadeverbeteringsprogramma.
T
Hou rekening met eventueel benodigde ruimte voor toekomstige dijkverzwaring door
buiten ‘het profiel van vrije ruimte’ te blijven (zie leggerkaarten op www.rijnland.net
onder regels > legger).

Planregels
T
De waterkeringen moeten de dubbelbestemming waterkering in de planregels
hebben.
Neem in de planregels voor waterstaat/waterkering een adviesverplichting van
Rijnland op (Rijnland moet adviseren voordat ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk
worden gemaakt).

A

Plankaart (verbeelding)
T
Waterkeringen (kernzone en beschermingszone) staan aangegeven op de plankaart
en is bestemd met de dubbelbestemming waterkering.
T
Binnen de bestemming waterkering zijn geen subbestemmingen aanwezig die met
deze bestemming conflicteren.

1
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Toetspunten zijn harde beleidsstandpunten, waarbij afwijking voor ons reden is om een juridische procedure te doorlopen. Adviespunten zijn aanbevelingen, zij maken het belang van water zichtbaar, ook in
het bestemmingsplan. Zij houden vaak combinatiemogelijkheden in, of innovatieve integrale oplossingen
die onderzocht kunnen worden.
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Waterkwantiteit: voldoende water en wateroverlast
Uitgangspunt voor Rijnland is dat ontwerp en inrichting van het plangebied zodanig zijn dat het
watersysteem duurzaam voldoet aan de normen voor berging en de aan- en afvoer van water.
Waar verhard oppervlak wordt gerealiseerd, kan het hemelwater niet meer in de bodem zakken
en stroomt het af naar oppervlaktewater of komt het in de afvalwaterzuivering. Daardoor kan
bij hevige regenval wateroverlast ontstaan en dat willen wij voorkomen.
Adviespunt

Toetspunt

Plantoelichting (waterparagraaf)
Gebouwen moeten voldoende hoog worden aangelegd, zodat bij maximaal toelaatbare waterstanden geen wateroverlast of schade optreedt (zie figuur 1).
Voor nieuwe bouwlocaties moet onderzoek zijn verricht naar het inundatierisico en
de kans op wateroverlast (zie figuur 1, pag. 13).
Bij de locatiekeuze voor nieuwe bouwlocaties (stedelijk gebied of glastuinbouw)
moet een waterhuishoudkundig onderzoek zijn uitgevoerd naar overstromingsrisico en kans op wateroverlast (zie figuur 1).
Elke demping moet voor 100% gecompenseerd worden binnen het peilgebied door
het graven van open water.
Bij toename van verharding (in beginsel als > 500 m²) moet 15% worden gecompenseerd in de vorm van open water in zelfde peilgebied. Zorg dus in het plangebied voor compensatie of zoek met Rijnland naar maatwerk. Bij toename verharding van 1 ha of meer is percentage compensatie maatwerk.
Als functieverandering leidt tot verandering van de wateropgave of risico op
verzilting geeft (zie figuur 2, pag. 14), dan is overeenstemming met Rijnland
nodig over de manier waarop daarin wordt voorzien.
Verbeter waar mogelijk (in samenwerking met Rijnland) de waterhuishouding,
bijv. door realisatie extra waterberging (bijv. in combinatie met natuur, openbaar
groen, recreatie), vergroten peilvakken en/of extra/grotere waterverbindingen.
Ga na wat de mogelijkheden zijn voor alternatieve vormen van waterberging
(zoals infiltratiekoffers, vegetatiedaken, waterpleinen).
Overtollige neerslag moet zonder belemmeringen kunnen worden afgevoerd naar
het gemaal; watergangen en duikers moeten zijn afgestemd op het watersysteem
en afdoende garantie bieden voor een goede afvoer naar het gemaal.
Zorg voor grondwaterneutraal bouwen; voorkom daling van de grondwaterstand
(zie adviesnota grondwater).
Nieuwe hoofdwatergangen hebben een minimale breedte op de waterlijn van 7,1
m, overige watergangen van 4,1 m.
Als een ontwikkeling leidt tot een toename van de watervraag, dan is overeenstemming met Rijnland nodig over manier waarop daarin kan worden voorzien.
Uitgangspunt is bestaande waterpeil en voorkomen versnippering peilvakken;
aanpassing van het waterpeil kan uitsluitend na overleg met Rijnland.

T
T
T

T
T

T

A

A
T

A
T
T
T

Planregels
Geef oppervlaktewater de bestemming ‘water’ (in ieder geval hoofdwatergangen);
waterhuishoudkundige voorzieningen, zoals sluizen, bruggen, inlaten, gemalen,
duikers dienen ook in de bestemming “water” te worden opgenomen.
Voeg water toe aan de doeleindenbeschrijving van bestemmingen waar (in de
toekomst) nieuw oppervlaktewater gerealiseerd kan of moet worden (m.n. agrarische doeleinden, natuur, groen, verkeer).
Er is overeenstemming met Rijnland over aanpassing van (hoofd-)waterstructuur.
Het advies van Rijnland is opgenomen in de planregels (en de plankaart).

T

T

Plankaart (verbeelding)
Geef oppervlaktewater de bestemming water (in ieder geval hoofdwatergangen).
Neem in bestemming ‘water’ /‘waterkering’ de kern- en beschermingszones mee.
Het aanwezige primaire watersysteem en gemalen zijn op de plankaart weergegeven en primair als zodanig bestemd.
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Waterkwaliteit: schoon water
Uitgangspunt voor Rijnland is dat ontwerp en inrichting van het plangebied zodanig zijn dat de
waterkwaliteit niet achteruitgaat of zelfs kan verbeteren.
Singels, sloten en plassen zijn een belangrijk onderdeel van de leefomgeving van mensen, dieren en planten. Daarom willen we dat het water helder en schoon is en dat het niet stinkt. Het
streven is een gezond watersysteem met weinig voedingstoffen, helder water en een evenwichtige samenstelling van de algenpopulatie, waardoor de kans op blauwalg en botulisme verkleind wordt en de risico’s voor de volksgezondheid beperkt worden.
Adviespunt

Toetspunt

Plantoelichting (waterparagraaf)
A
Positioneer nieuwe functies die mogelijk verontreinigend zijn zoveel mogelijk
benedenstrooms van schonere functies.
T
Dimensioneer oevers zodanig dat bijgedragen wordt aan een goede ontwikkeling
van de waterkwaliteit en reserveer daarvoor voldoende ruimte.
A
Ga na wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers en
natte ecologische verbindingszones.
A
Uit onderzoek moet blijken wat de mogelijke gevolgen zijn voor de waterkwaliteit
van voorgenomen activiteiten. Neem een lijst van mogelijk verontreinigende
activiteiten op. Wij denken mee op welke wijze plannen er voor kunnen zorgen
dat de goede toestand (of de beleidsdoelstellingen) van waterlichamen (vanuit de
Europese kaderrichtlijn Water) niet in gevaar wordt gebracht.
T
Zorg voor een doorspoelbaar watersysteem door ontsluiting van doodlopende
watergangen en voorkom nieuwe doodlopende watergangen. Hemelwater gestuurd is ecologisch zeer goed water.
A
Voorkom vervuiling van oppervlaktewater door het beperken van de toepassing
van koperen, loden of zinken dakbedekking, chemische onkruidbestrijdingsmiddelen, gladheidbestrijding en verduurzaamd hout als oeverbeschoeiing en door het
zoveel mogelijk beperken van bladval in het oppervlaktewater.

Planregels
A
Geef oppervlaktewater geen functie als u op basis van natuurlijke omstandigheden
of menselijke activiteiten niet kunt voldoen aan de betreffende kwaliteitsdoelstellingen. Geef glastuinbouwgebieden bijvoorbeeld geen functie zwemwater.

Plankaart (verbeelding)
T
Natuurvriendelijke oevers zijn op de plankaart primair als water bestemd.
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Afvalwater en riolering
Uitgangspunt voor Rijnland is dat ontwerp en inrichting van het plangebied zodanig zijn dat zo
min mogelijk vervuild water het oppervlaktewater bereikt en zo min mogelijk schoon water op
de riolering komt.
Adviespunt

Toetspunt

Plantoelichting (waterparagraaf)
A
Beschrijf het type en de capaciteit van het nieuwe rioolstelsel en de aanpassingen
aan het bestaande rioolstelsel.
A
Scheid waar mogelijk hemelwater en afvalwater. Beperk zoveel mogelijk verontreiniging. Geef daarbij aan welke inrichtingsmaatregelen worden genomen om
hemelwater van daken en straten op een verantwoorde wijze naar het oppervlaktewater af te koppelen (bijv. infiltratie, het toepassen van berm- of bodempassage) . Zorg dat bij de inrichting van de openbare ruimte geen vervuiling naar het
oppervlaktewater kan plaatsvinden.
T
Neem de milieuzonering op voor bouwen in de buurt van afvalwaterzuiveringen en
afvalwatertransportgemalen (geur- en geluidscontouren).
A
Bij nieuwe ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met voldoende capaciteit in het rioolstelsel; geef daarom aan of en hoe een toename van het (vuilwater) aanbod in het riool wordt verwerkt en waar naar toe. Geef aan welke mitigerende en/of compenserende maatregelen zonodig getroffen worden. Is er in het
GRP een afvoerroute geregeld? Grote veranderingen in de hoeveelheid vervuild
water dat afgevoerd wordt naar de AWZI moet u ruim van tevoren melden aan
Rijnland.
A
Uitgangspunt is: in nieuwe gebieden geen regenwater naar de rioolwaterzuivering,
maar naar het oppervlaktewater afvoeren of infiltreren. Indien dit niet het geval is
moet dit worden onderbouwd.
A
(voor grotere plannen) De verdere detaillering van het rioleringsontwerp dient te
worden afgestemd met Rijnland. Hiervoor dient u contact op te nemen met een
van onze rioleurs [afdeling plantoetsing, 071 – 306 3494).

Plankaart (verbeelding)
T
Neem een afvalwaterzuivering (AWZI), een afvalwatertranspoortgemaal en een
afvalwatertransportleiding op de plankaart op. Bij de laatste dient een strook
grond van 2,5 meter aan weerszijden van de leiding opgenomen te worden.
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Beheer en onderhoud
Uitgangspunt voor Rijnland is dat ontwerp en inrichting van het plangebied zodanig zijn dat beheer en onderhoud van watergangen en waterkeringen op een verantwoorde en efficiënte wijze
mogelijk zijn.
Adviespunt

Toetspunt

Plantoelichting (waterparagraaf)
T
Watergangen moeten vanaf de kant onderhouden kunnen worden (onderhoudsstroken van 2 meter voor overige watergangen en 5 meter voor hoofdwatergangen). Deze onderhoudsstroken moeten in het plan worden aangeduid als onderhoudsstrook.
A
Als onderhoud vanaf de kant niet mogelijk is dan moeten watergangen en kunstwerken zodanig gedimensioneerd zijn dat deze door Rijnland varend kunnen
worden onderhouden (in beginsel watergangen 6 meter breed),
T
Waterkeringen moeten kunnen worden opgehoogd zonder ingrijpende maatregelen in de omgeving.
T
Kunstwerken zoals inlaten en stuwen mogen het onderhoud niet belemmeren.
T
Indien woonboten expliciet worden bestemd, dan moet worden voldaan aan de
waterhuishoudkundige eisen voor woonboten (zie beleidsregels Rijnland).

Planregels
T
Bestem in de bestemmingen die naast de bestemming water zijn gelegen een
strook van 5 m aan weerszijden van de als ‘water’ bestemde watergangen mede
voor waterhuishoudkundige doeleinden (m.n. voor beheer en onderhoud van de
watergang)
T
Bestem binnen de hoofdbestemming ‘Agrarisch’ de gronden aangeduid als ‘watergang’ uitsluitend voor waterhuishoudkundige doeleinden in de vorm van aanleg en
onderhoud van een watergang en bestem de gronden gelegen binnen een strook
van 2 m aan weerszijden van de watergangen (gemeten vanaf de insteek) mede
te bestemmen voor beheer en onderhoud van de watergang.
T
Indien woonboten expliciet bestemd worden opnemen: de breedte van een woonschip (inclusief omloopsteigers) mag maximaal 1/3 van de breedte van de watergang bedragen met een maximum van 8 meter.

Plankaart (verbeelding)
T
Indien woonboten expliciet worden bestemd, dan moet worden voldaan aan de
waterhuishoudkundige eisen voor woonboten (zie Beleidsregel 10).

12
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Figuur 1 Wateropgave: waar kan wateroverlast optreden?
In het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water is per gebied een bepaald beschermingsniveau tegen
wateroverlast afgesproken, gebaseerd op het overwegende landgebruik binnen dat gebied (peilvak). Er is in
een gebied sprake van een wateropgave als het gebied niet voldoet aan de norm voor bescherming tegen
wateroverlast.
In gebieden met een wateropgave moet rekening worden gehouden met wateroverlast en zijn maatregelen
nodig om de wateroverlast te verminderen (o.a. meer open water, gebied ophogen of wijzigen van de functie in
het gebied). Het waterschap wil graag kansen verzilveren om bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen de wateropgave binnen een gebied te verminderen.
Legenda: blauw = wateropgave, geel = discussie, groen = geen wateropgave, wit = onbekend
Kaart geeft stand van zaken per juli 2010; check eventueel bij Rijnland of er een actuelere versie is.
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Figuur 2 Ruimtegebruik en verzilting
De toekomst brengt ons meer zout. Door zeespiegelstijging en bodemdaling komt er meer zout in het oppervlaktewater (vooral via het diepe grondwater –kwel - , en via rivieren). Bij ruimtelijke ontwikkelingen zal
hiermee rekening moeten worden gehouden; immers, de mate waarin vormen van ruimtegebruik kwetsbaar
zijn voor verzilting verschilt. Vooral bollenteelt, sierteelt, glastuinbouw (bollen, bomen, bloemen) en bepaalde
soorten natuur zijn kwetsbaar. De cijfers in blauw en rood geven de praktijkwaarden (chloridegehalte in een
droge situatie), de cijfers in vet geven de streefwaarde (inspanning waterschap voor halen chloridegehalte).
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5.

Contact

Wie u bij Rijnland het beste kan adviseren is afhankelijk van het type plan en het gebied.
Strategische plannen
Voor de meer strategische plannen (structuurvisies, ontwikkelingsschetsen, milieu-effectrapportages) kunt u contact opnemen met de afdeling Plannen & Projecten.
Per gebied heeft de afdeling procesleiders. U kunt via het algemene telefoonnummer
071-306 3494 vragen naar één van deze procesleiders bij P&P.
Stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen
Voor plannen waarbij al een concrete locatie bekend is voor een ruimtelijke ontwikkeling
(bijv. bouw van enkele woningen of een nieuwe woonwijk of ) en voor bestemmingsplannen kunt u contact opnemen met de afdeling Plantoetsing en Vergunningverlening.
De afdeling heeft meerdere plantoetsers. Elke plantoetser behandelt de ruimtelijke plannen van een of meer gemeenten. Via www.rijnland.net > regels > watertoetsprocedure
vindt u een link in de rechterbalk met een actuele lijst met contactpersonen. Daarnaast
kunt u via het algemene telefoonnummer 071-306 3494 vragen naar één van onze
plantoetsers.
Verzoeken om een wateradvies en kennisgevingen van ter inzage legging kunt u sturen
naar: ruimtelijkeplannen@rijnland.net
of
Hoogheemraadschap van Rijnland
Afdeling Plantoetsing en Vergunningverlening
Postbus 156
2300 AD LEIDEN
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Bijlage 1: Het waterbeleid van Rijnland
Rijnlands beleid in vogelvlucht
Rijnland zet zich in voor:

Een veilig watersysteem met betrouwbare waterkeringen.

Het voorkomen van de afwenteling van waterproblemen naar andere watersystemen.

Het voorkomen van overlast door water of een tekort aan water, zowel binnen als buiten
het stedelijk gebied.

Het tegengaan van versnippering van het watersysteem.

Het realiseren van een biologisch gezond watersysteem.

Het realiseren van een ecologische infrastructuur (onder andere door een natuurvriendelijke inrichting), zowel binnen als buiten het stedelijk gebied.

Het benutten van het zelfreinigend vermogen van het watersysteem.

Het vasthouden van gebiedseigen water (waterconservering) en het beperken van de inlaat
van gebiedsvreemd water.

Het benutten en bufferen van schoon water.

Het toepassen van het ordeningsprincipe ‘water stroomt van schoon naar vuil’: verontreinigende activiteiten moeten benedenstrooms van kwetsbare functies/gebieden worden geplaatst.

Het aanpakken van vervuiling bij de bron.

Het voorkomen van verspreiding van verontreinigingen.

Optimalisatie van beheer en onderhoud, binnen zowel watersysteem als afvalwaterketen.
Een verdere uitwerking van dit streefbeeld is te vinden in Rijnlands beleidsdocumenten. U kunt
deze voor meer details altijd raadplegen. De belangrijkste zijn:

“Keur Rijnland 2009”, te vinden op www.rijnland.net onder regels > Keur, Algemene en Beleidsregels;

“Beleids- en algemene regels inrichting watersysteem 2011”, te vinden op
www.rijnland.net onder regels > Keur, Algemene en Beleidsregels;

“Nota Waterkeringen, deel 2 beleidsregels”, te vinden op www.rijnland.net onder uw loket
> vergunningen > watervergunning;

Beleidskader Normering Wateroverlast (NBW).

Waterbeheerplan 2010-2015
Voor de planperiode 2010-2015 zal het Waterbeheerplan (WBP) van Rijnland van toepassing zijn.
In dit plan geeft Rijnland aan wat haar ambities voor de komende planperiode zijn en welke maatregelen in het watersysteem worden getroffen Het nieuwe WBP legt meer dan voorheen accent op
uitvoering.
De drie hoofddoelen zijn veiligheid tegen overstromingen, voldoende water en gezond water. Wat
betreft veiligheid is cruciaal dat de waterkeringen voldoende hoog en stevig zijn én blijven en dat
rekening wordt gehouden met mogelijk toekomstige dijkverbeteringen. Wat betreft voldoende
water gaat het erom het complete watersysteem goed in te richten, goed te beheren en goed te
onderhouden. Daarbij wil Rijnland dat het watersysteem op orde en toekomstvast wordt gemaakt,
rekening houdend met klimaatverandering. Immers, de verandering van het klimaat leidt naar
verwachting tot meer lokale en heviger buien, perioden van langdurige droogte en zeespiegelrijzing. Het waterbeheerplan sorteert voor op deze ontwikkelingen. Het Waterbeheerplan 2010-2015
van Rijnland is te vinden op de website: http://www.rijnland.net/plannen/waterbeheerplan.

Keur en Beleidsregels 2009
Per 22 december 2009 is een nieuwe Keur in werking getreden. Een nieuwe Keur is nodig vanwege
de totstandkoming van de Waterwet en daarmee verschuivende bevoegdheden in onderdelen van
het waterbeheer. Verder zijn aan deze Keur bepalingen toegevoegd over het onttrekken van
grondwater en het infiltreren van water in de bodem.
De “Keur en Beleidsregels” maken het mogelijk dat het Hoogheemraadschap van Rijnland haar
taken als waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheerder kan uitvoeren. De Keur is een verordening van
de waterbeheerder met wettelijke regels (gebod- en verbodsbepalingen) voor:

Waterkeringen (onder andere duinen, dijken en kaden),

Watergangen (onder andere kanalen, rivieren, sloten, beken),

Andere waterstaatswerken (o.a. bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gemalen).
De Keur bevat verbodsbepalingen voor werken en werkzaamheden in of bij de bovengenoemde
waterstaatswerken. Er kan een ontheffing worden aangevraagd om een bepaalde activiteit wel te
mogen uitvoeren. Als Rijnland daarin toestemt, dan wordt dat geregeld in een Watervergunning op
grond van de Keur. De Keur is daarmee een belangrijk middel om via vergunningverlening en
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handhaving het watersysteem op orde te houden of te krijgen. In de Beleidsregels, die bij de Keur
horen, is het beleid van Rijnland nader uitgewerkt. De meest actuele versie van de “Beleids- en
Algemene Regels inrichting watersysteem Keur 2011” is in werking getreden op 2 september 2011.
Keur en Beleidsregels van Rijnland zijn te vinden op de website:
http://www.rijnland.net/regels/keur_algemene.

Samenvatting beleidregels Rijnland
0. Inleiding
Dit is een samenvatting van de Keur, de Beleids- en Algemene Regels en de Nota Waterkeringen.
Deze is uiteraard niet volledig en bevat alleen de belangrijkste onderdelen. Er kunnen geen rechten
aan
worden
ontleend.
Het
volledige
beleid
is
terug
te
vinden
op
www.rijnland.net/regels/regelgeving.
1 Beschermingszone (onderhoudsstrook watergangen)
In principe moet onderhoud plaatsvinden vanaf de kant. Als dit niet mogelijk is, dan kan onder
bepaalde voorwaarden onderhoud vanaf het water plaatsvinden.
Bij onderhoud vanaf kant:

Primaire watergangen: strook van 5 m, gemeten vanaf de insteek tot een hoogte van min. 4 m
t.o.v. maaiveld vrijhouden

overige watergangen strook van 2 m, gemeten vanaf de insteek tot een hoogte van min. 4 m
t.o.v. maaiveld vrijhouden

Straatmeubilair (zoals banken, prullenbakken en lantarenpalen) en bomen op onderlinge
afstanden van min. 10 m langs watergangen.
Bij onderhoud vanaf water:

minimale breedte watergang op de waterlijn: 6 meter

minimale diepte watergang t.o.v. winterpeil: 0,75 meter

minimale doorvaarthoogte bruggen/vaarduikers t.o.v. zomerpeil: 1,25 meter

minimale vrije lengte watergang (vrij van kunstwerken): 250 meter

voldoende plaatsen waar een onderhoudsboot in en uit het water kan worden gehaald in
situaties met hindernissen (kunstwerken).
2 Beschoeiingen
Watergang
Bestaande watergang

Bestaand
Bestaand met natuurvriendelijke oever
Bestaand in kwelgebied
Bestaand binnen
bebouwde contour
Bestaand buiten
bebouwde contour
Nieuwe watergang

Activiteit
Vervangen
bestaande
beschoeiing
Nieuwe beschoeiing
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw

Nieuw

Richtlijn
- Aanleg natuurvriendelijke oever (NVO) wordt
gestimuleerd
- Vervanging beschoeiing toegestaan
- Aanleg NVO wordt gestimuleerd
- Verharden oever toegestaan
Beschoeien niet toegestaan, behalve als afdoende
wordt gecompenseerd
Maatwerkafweging nodig
Verhoogde beschoeiing op de oeverlijn toegestaan
zonder compensatie verlies bergend vermogen
Beschoeiing op de oeverlijn met bovenkant op maximaal zomerpeil, indien hoger dan compensatie verlies
bergend vermogen nodig
Beschoeien niet toegestaan, richtlijn talud 1:3

3 Natuurvriendelijke oevers
Bij de aanleg van watergangen en de herinrichting van bestaande oevers is er een voorkeur om de
oevers natuurvriendelijk in te richten. Indien mogelijk taluds, zowel boven als onder water, minimaal 1:3. Overige inrichtingseisen verschillen per watertype. Als basis hiervoor dient de “Handreiking natuurvriendelijke oevers”.
4 Toename verhard oppervlak
Indien een initiatiefnemer meer dan 500 m2 extra verhard oppervlak wil aanleggen is de volgende
compensatie in de vorm van open water vereist:
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Oppervlakte aanleg
Minimaal oppervlak extra open water als percentage van aan te
extra verhard opleggen extra verhard oppervlak
pervlak
Boezem
Polder
< 500 m2
Geen*
Geen*
≥ 500 m2 < 10.000 m2 15 %
15 %
≥ 10.000 m2
15 %
Maatwerkberekening
De compensatie dient vooraf plaats te vinden door extra open water te graven water in hetzelfde
peilvak en dat in verbinding staat met overige oppervlaktewater.
5 Dempingen
Dempingen in primaire oppervlaktewateren (hoofdwatergangen) zijn niet toegestaan. Het dempen
van overige wateren is slechts toegestaan als in hetzelfde peilgebied (bij voorkeur in directe nabijheid) 100% wordt gecompenseerd. De compensatie moet gerealiseerd zijn voordat gedempt wordt.
6 Kabels en leidingen
Er gelden eisen voor kabels en leidingen onder oppervlaktewateren en kunstwerken wat betreft
diepteligging en gronddekking:
type
water- minimale
diepteligging minimale gronddekking indien werkelijke
gang
kabels en leidingen t.o.v. diepte > ingreepmaat
ingreepmaat
zonder bemet bescherming
scherming
overig
1.30 m
0,50 m
0,50 m
primair
2,00 m
0,50 m
0,50 m
Kabels, leidingen en/of mantelbuizen parallel aan een oppervlaktewater dienen, horizontaal gemeten, minimaal op een afstand 1,0 meter van de insteek te worden gesitueerd.
7 (Dam met) duikers
Voor duikers gelden de volgende eisen:
 Lengte: maximaal 15 m (uitgezonderd belangrijke wegen)
 Aantal: bij oeverlengte <25 m max. 1 dam met duiker per kadastraal perceel, bij oeverlengte
>25 m per aanvraag aantal dammen met duikers beoordelen
 Zowel horizontaal als verticaal geen knikpunten (bochten)
 (Kruin)breedte (op maaiveld, evenwijdig aan oeverlijn) van dam met duiker mag max. 5 meter
bedragen (grotere lengte is toelaatbaar als dit om verkeerstechnische redenen noodzakelijk is).
Talud van dam hellingshoek 1:3 of steiler.
 Uiteinden duiker min. 20 cm buiten de oever
 Bergend oppervlak dat door kunstwerk in beslag wordt genomen moet gecompenseerd worden
 In primaire watergangen geen dammen met duikers toegestaan
 Binnen onderkant buis (BOB) max. 10 cm boven de onderwaterbodem
 Minimaal 20 cm lucht.
 Afmetingen duikers:
Breedte oppervlaktewater
Maatvoering
Afmetingen duikers indien oppervlaktewater smaller dan 4 m breed op de
waterlijn
Afmetingen duiker indien oppervlaktewater tussen 4 en 6 m breed op de
waterlijn
Afmetingen duiker indien oppervlaktewater tussen 6 en 8 m breed op de
waterlijn

ronde duikers: ≥ 600 mm met binnenonderkant van de
duiker 0,40 m onder het winterpeil.
ronde duikers: ≥ 800 mm met binnenonderkant van de
duiker 0,50 m onder het winterpeil.
Ronde duiker: : ≥ 1000 mm met binnenonderkant van
de duiker 0,65 m onder het winterpeil.

8 Overkluizingen
Overkluizingen (voor zover binnen profiel van vrij ruimte) moeten voldoen aan onderstaande eisen.
 Kadastrale percelen met oeverlengte <= 25 m: per kadastraal perceel maximaal één overkluizing; als oeverlengte > 25 m dan per aanvraag beoordelen hoeveel overkluizingen mogen worden aangelegd
 Per overkluizing moet worden voldaan aan onderstaande afmetingen (gemeten op de oeverlijn,
ten opzichte van het winterpeil).
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Breedte oppervlaktewater
≥ 3 m en < 10 m
≥ 10 m en < 20 m
≥ 20 m en < 50 m
≥ 50 m

Maximale breedte (gemeten haaks op de oeverlijn)
1/10 breedte van watergang
Idem
Idem
Idem

Maximaal oppervlak van het werk
2,5 m2
5 m2
10 m2
15 m2

9 Aanlegsteigers, aanmeervoorzieningen en meerpalen
Aanmeervoorzieningen: maximaal 4 palen kleiner of gelijk aan rond 250 mm, of vierkant 200 x 200
mm, onderkant gording minimaal 0,20 cm boven het hoogste waterpeil en onderlinge afstand
tussen twee aanmeervoorzieningen min. 2,5 m.
Meerpalen: doorsnede kleiner of gelijk dan rond 600 mm of vierkant 500 x 500 mm, haaks op de
oeverlijn niet meer dan twee en maximaal 3 evenwijdig aan de oeverlijn met een onderlinge
afstand tussen meerpalen van minimaal drie meter
Aanlegsteigers: onderlinge afstand tussen twee aanlegsteigers moet minimaal 2,5 meter bedragen
en de afmetingen voldoen aan de tabel op de volgende bladzijde:
Breedte watergang

Maximaal oppervlak werk
2,5 m2
5 m²

Maximale lengte van het werk

≥ 3 m en < 10 m
≥ 10 m en < 20 m

Maximale
breedte
0,5 meter
1,0 meter

≥ 20 m en < 50 m

1,5 meter

7,5 m²

5 meter

≥ 50 m

1,5 meter

10 m²

10 meter

5 meter
5 meter

10 Nieuwe watergangen
Nieuwe watergangen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:
 het water moet onderdeel worden van een watersysteem
 het water moet doorstroombaar dan wel doorspoelbaar zijn en niet doodlopend zijn
 max. stroomsnelheid 0,20 m/s (bij fijn zand/slap veen: 0,10 m/s) en max. verhang: 1 cm/km
 het water moet voldoen aan de volgende afmetingen:
Parameter
overige watergang primaire watergang
minimale waterdiepte
0,50 m
1,00 m
Aanlegdiepte
0,60 m
1,10 m
minimaal talud (onder- en boven)
1:3
1:3
minimale bodembreedte
0,50 m
0,50 m
minimale breedte op waterlijn
4,10
7,10
11 Woonboten
 Bij woonboten moet altijd minimaal 0,30 meter water aanwezig zijn tussen onderkant woonboot en leggerdiepte (diepte van de watergang volgens legger). Het gaat hier om de situatie
van de drijvende woning in belaste staat.
 De breedte van een woonboot (inclusief omloopsteigers) mag maximaal 1/3 van de breedte van
de watergang bedragen (met max. van 8 meter) en minimaal 2/3 breedte watergang moet vrij
blijven van objecten
 Woonboten moeten mee kunnen bewegen met het waterpeil
 In oppervlakte wateren smaller dan 10 m (gemeten op de waterlijn) zijn geen (nieuwe) woonboten toegestaan
 Woonbooteigenaren zijn verplicht op aanwijzing van de waterbeheerder (bijv. voor onderhoudswerk) de woonboot tijdelijk te verplaatsen.
12 Regionale keringen
 Vergunningplichtig zijn (bouw)werken binnen de kern- en beschermingszone van een waterkering (in platte vlak).
 Leggerkaart geeft aan of (bouw)werken binnen ‘profiel van de vrije ruimte’ ligt
 Binnen bebouwde contour: ja, mits benadering (zie par. 3.5.1 nota waterkeringen)
 Buiten bebouwde contour: nee, tenzij benadering (zie par. 3.5.2).
13 Waterpeilen
Het oorspronkelijk waterpeil (zoals vastgelegd in het peilbesluit) mag in principe niet veranderen.
Invoering van een definitief alternatief peil kan uitsluitend in goed overleg met Rijnland. Bij onderhoudswerk of bij een calamiteit kan het waterpeil tijdelijk aangepast worden. Definitieve en tijdelijke peilaanpassingen zijn vergunningplichtig.
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Bijlage 2: Inhoud waterparagraaf
In deze bijlage geven wij aan hoe de waterparagraaf en de planregels eruit kunnen zien. Dit is
alleen uitgewerkt voor de onderdelen veiligheid/waterkeringen en waterkwantiteit,
maar kan ook gebruikt worden voor andere onderdelen zoals waterkwaliteit.
De waterparagraaf geeft een samenhangend beeld van de manier waarop in een ruimtelijk plan
rekening is gehouden met de (ruimtelijke) relevante aspecten van duurzaam waterbeheer. Het
beleid van Rijnland is hierin vertaald. In de waterparagraaf geeft u aan welke afwegingen in het
plan ten aanzien van water zijn gemaakt. Het is een toelichting op het doorlopen proces en maakt
de besluitvorming ten aanzien van water transparant.

In









de waterparagraaf wordt ingegaan op:
het plangebied en het type ruimtelijke ontwikkeling;
de relevant beleidskaders (zie onze website);
de huidige (waterstaatkundige) situatie;
de gewenste toekomstige ontwikkeling in het watersysteem en de inpassing van vastgesteld
(waterbeleid;
de effecten van de beoogde ontwikkeling op het watersysteem;
de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met het watersysteem;
een beschrijving van de mitigerende en / of compenserende maatregelen;
een beschrijving van het doorlopen watertoetsproces met de al gemaakte en de nog te maken
afspraken.

Opbouw
De term waterparagraaf suggereert dat alle genoemde onderdelen in één paragraaf bij elkaar
staan. Dat is wenselijk vanwege de zichtbaarheid en transparantie. Het kan echter voorkomen dat
het door de planstructuur meer voor de hand ligt om onderdelen van de waterparagraaf in verschillende hoofdstukken onder te brengen. Bijvoorbeeld de beschrijving van het watersysteem in het
hoofdstuk over de kenmerken van het plangebied, of de financieringsafspraken in de paragraaf
over economische uitvoerbaarheid. Dat is mogelijk, maar de onderdelen moeten wel goed terug te
vinden zijn.

Inhoud van de voorbeeld waterparagraaf
In het kader van [vul in de ruimtelijke procedure] worden voor [naam plangebied] in de gemeente
[naam gemeente] in deze paragraaf de waterhuishoudkundige gevolgen beschreven. [Situatietekeningen bijvoegen].
Met de waterbeheerder, het hoogheemraadschap van Rijnland, zijn de volgende afspraken gemaakt
over de waterhuishouding binnen het plangebied: [invullen afspraken].
Huidige situatie
Algemeen
Er is invulling gegeven aan de watertoets door in een vroeg stadium in overleg te treden met
Rijnland. Voor het plangebied is [een watervisie / waterplan / waterstructuurvisie] ontwikkeld met
de titel [titel document]. Dit document is door [naam bestuur / besturen] vastgesteld op [datum].
Het plangebied beslaat [… m2 / ha].
Veiligheid en waterkeringen
Het plangebied bevindt zich [wel / niet] binnen de kernzone en / of beschermingszone van de
waterkering. In het plangebied liggen de volgende waterkeringen [invullen naam]. Ligging locatie
kering(-en) aangeven.
Waterkwantiteit
Het plangebied ligt in [stedelijk / kassen / landbouw / grasland] gebied. Het plangebied is gelegen
in [naam polder of boezem]. In het plangebied ligt [het peilvak / liggen de peilvakken]..]Het peil in
het peilvak is [NAP - … meter zomerpeil/winterpeil]. De maximaal toelaatbare peilstijging is [ … cm
].
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De [naam watergang(en) is/zijn de hoofdwatergang in de polder. Het plangebied wordt doorsneden
door de boezemwatergang(-en) [naam boezemwatergang(en)]. In of langs het plangebied liggen
polder- en boezemwatergangen met een totaal oppervlak van [… m2]. In de huidige situatie is in
het plangebied [… m2] oppervlaktewater aanwezig.
Waterkwaliteit en ecologie
In de nabije omgeving van het plangebied ligt een natte ecologische verbindingszone / liggen
natte.ecologische verbindingszones zoals opgenomen in de Ecologische Hoofdstructuur / de provinciale.Ecologische Hoofdstructuur.
Afvalwater en riolering
In de huidige situatie is [wel / geen] riolering aanwezig. Indien wel: het type rioleringssysteem is
[naam systeem / omschrijving systeem]. In het plangebied is [wel / geen] afvalwatertransportleiding aanwezig. Indien wel: Aangeven op de plankaart waar de afvalwatertransportleiding ligt
inclusief de beschermingszones..
Toekomstige situatie
Algemeen
De bouwactiviteiten vallen [wel / niet] binnen het plangebied van [de watervisie / het waterplan /
de waterstructuurvisie] óf vanuit [de watervisie / het waterplan / de waterstructuurvisie] geldt hier
[wel / geen] wateropgave. Indien wel:

Er is op de volgende wijze rekening gehouden met de doelstellingen en uitgangspunten van de
watervisie / het waterplan / de waterstructuurvisie : [invullen]

Er is op de volgende wijze rekening gehouden met uitgangspunten van duurzaam waterbeheer:
[invullen].
Veiligheid en waterkeringen
De huidige ligging van de waterkering(-en) blijft gehandhaafd / beschrijving wijziging ligging
.waterkeringen . Indien wijziging ligging(-en): er is overeenstemming met Rijnland over de [aan te
passen / te verplaatsen] waterkeringen. Waterkering(en) met bijbehorende zones zijn in het
bestemmingsplan volledig ruimtelijk zeker gesteld en de zekerstelling heeft plaatsgevonden alvorens de oude bestemming wordt opgeheven. De kernzone en beschermingszone behorende bij de
waterkering(-en) worden als zodanig bestemd. Aangeven op de plankaart en in de voorschriften.
Binnen de kernzone (en de beschermingszone) van de waterkering(-en) zijn [wel / geen] ontwikkelingen gepland. Indien wel: aangeven welke ontwikkelingen binnen deze zone plaats moeten
vinden en hoe de stabiliteit en het onderhoud van de waterkering gewaarborgd worden. Er is voor
ontwikkelingen binnen deze zone een adviesverplichting van de waterbeheerder opgenomen in de
voorschriften van het bestemmingsplan.
Binnen de bestemming primaire waterkering zijn geen subbestemmingen aanwezig die met deze
bestemming conflicteren.
Er is rekening gehouden met het beheer en onderhoud van de waterkeringen. Aangeven hoe. Er is
rekening gehouden met een ruimer dijkprofiel bij keringen in ecologische (verbindings-) zones.
Aangeven hoe. Er is gekeken naar combinatiemogelijkheden met natuur, landschap en / of recreatie, zowel voor de waterkeringen als in de duinen. Aangeven hoe.
Waterkwantiteit
Bij de locatiekeuze voor de voorgestane ontwikkeling is door de initiatiefnemer een waterhuishoudkundig onderzoek uitgevoerd. Resultaten weergeven. Voor nieuwe bouwlocaties is onderzoek
verricht naar het inundatierisico en de kans op wateroverlast. Resultaten weergeven.
Er is [wel / geen] toename van het verharde oppervlak in het plangebied. Indien wel (bij meer dan
500 m2): beschrijf de hoeveelheid verhard oppervlak, onverhard oppervlak en water in de oude en
in de nieuwe situatie. Geef aan op welke wijze en waar de vereiste compensatie in de vorm van het
graven van open water gaat plaatsvinden.
Het beschermingsniveau van het gebied is afgestemd op de nieuwe functies. Aangeven hoe. Het
aanwezige primaire watersysteem, gemalen zijn op de plankaart weergegeven en primair als
zodanig bestemd. Op plankaart aangeven.
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Inhoud van de (voorbeeld) planregels
Planregels veiligheid en waterkeringen
Kernzone en beschermingszone: Dubbelbestemming waterkering
Doeleinden
1. De op de plankaart als waterkering aangewezen gronden zijn primair bestemd voor waterkering en bijbehorende voorzieningen.
2. Deze gronden zijn secundair bestemd voor de op de plankaart aangegeven overige bestemmingen. Deze secundaire bestemmingen mogen niet conflicteren met de bestemming waterkering.
Voorrangsregel waterkering
3. Gebruik en bebouwing van de gronden als bedoeld in lid 1, overeenkomstig de andere daaraan
gegeven bestemmingen en overige daarvoor geldende voorschriften, zijn uitsluitend toegestaan, voor zover de belangen van de waterkering daardoor niet wezenlijk worden geschaad
(zie ook lid 5 en 6).
Regels omtrent het bouwen
4. Op en in gronden als bedoeld in lid 1, mogen worden gebouwd:
a. andere bouwwerken en gebouwen ten dienste van en behorende bij waterkeringen en waterhuishouding;
b. andere bouwwerken ten behoeve van kruisende verkeersbestemmingen, zoals bruggen;
c. gebouwen en andere bouwwerken ten behoeve van andere voor deze grond geldende bestemming(-en) uitsluitend, indien de belangen van de betrokken waterkering(-en) zich hier
niet tegen verzetten (zie ook lid 5 en 6) waarbij het bepaalde in de bestemmingen van toepassing is.
Advies omtrent bouwen overeenkomstig andere bestemmingen en voorschriften
5. Op de gronden is tevens de Keur van het Hoogheemraadschap van Rijnland van toepassing.
Alvorens te beschikken omtrent het toestaan van bouwwerken op en in de gronden als bedoeld
in lid 1, overeenkomstig het in deze voorschriften bepaalde ten aanzien van de andere bestemmingen van deze gronden, winnen burgemeester en wethouders advies in bij het Hoogheemraadschap van Rijnland (zie ook lid 6) .

Planregels waterkwantiteit
Water
Bestemming: water
Doeleinden:
1. De op de plankaart voor water aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. waterberging
b. waterhuishouding;
c. watergangen, met de daarbij behorende: bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder
bruggen, stuwen, dammen en / of duikers.
d. onderhoud.
Regels omtrent het bouwen
2. Op en in deze gronden mogen geen gebouwen worden gerealiseerd.
3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de navolgende bepaling: de
hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan .. meter bedragen.
Gebruiksvoorschriften
4. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of
tot een doel, strijdig met deze bestemming.
5. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoelding in lid 1, wordt in ieder geval
gerekend:
a. (bijvoorbeeld: de oevers te gebruiken als aanlegplaats voor boten).

22

Handreiking Watertoets, versie december 2011

