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Code : 20110315-33-3182 

Datum: 2010-03-15 

UITGANGSPUNTEN NOTITIE (definitief) 

PLAN: Bestemmingsplan Assen - Groene Dijk 

Algemene projectgegevens: 

Projectomschrijving: Het bestemmingsplan voorziet in de invulling van een gebied tussen 
de A28 en het 
Noord-Willemskanaal. Tot het programma behoren hockeyvelden (met kunstgras), een 
gebouw voor de 
brandweer en de hulpverleningsdiensten, woon-werkkavels en uitbreiding van een tweetal 
bestaande 
bedrijven in het gebied. 
Oppervlakte plangebied: 356471 m2 
Toename verharding in plangebied: Dit wordt later nauwkeurig berekend, maar 
vooralsnog wordt uitgegaan van 60.610 m2  
Het plangebied ligt in: In stedelijk gebied 

Aanvrager / initiatiefnemer 
 
Naam: Evert Stellingwerf 
Organisatie: Buro Vijn 
Postadres: Postbus 81 
PC/plaats: 9062 ZJ Oenkerk 
Telefoon: 058-25640 70 
Fax: 058-256 4040 
E-mail: estellingwerf@burovijn.nl 

Gemeente Assen 
 

Contactpersoon: Loes Thorbecke 
Telefoon: 0592-366937 
Email: l.thorbecke@assen.nl 

Waterbeleid 

Sinds 1 november 2003 is het verplicht plannen in het kader van de Wet op de Ruimtelijke 

Ordening te toetsen op water. Het doel van deze watertoets is waarborgen dat 

waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in beschouwing 

worden genomen. De waterhuishouding bestaat uit de overheidszorg die zich richt op het op 

en in de bodem vrij aanwezige water, met het oog op de daarbij behorende belangen. Zowel 

het oppervlaktewater als het grondwater valt onder de zorg voor de waterhuishouding. Naast 

veiligheid en wateroverlast (waterkwantiteit) worden ook de gevolgen van het plan voor de 
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waterkwaliteit en verdroging onderzocht. De belangrijkste beleidsdocumenten op het gebied 

van de waterhuishouding zijn het Nationaal Waterplan, Anders omgaan met water: 

Waterbeleid 21e eeuw, de Europese Kaderrichtlijn Water, Beleidslijn ruimte voor de rivier en 

de nota Ruimte. In het Nationaal 

Bestuursakkoord Water Actueel worden de gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd voor 

een integraal waterbeleid in de 21e eeuw. De verantwoordelijkheid voor de te treffen 

waterhuishoudkundige maatregelen gericht op: vasthouden, bergen en afvoeren van water 

ligt bij de initiatiefnemer en het waterschap (trits: kwantiteit) en het schoon houden, scheiden 

en zuiveren van water (trits: kwaliteit) ligt bij alle betrokkenen en het waterschap. 

Provincies en gemeenten zorgen voor een integrale afweging en leggen deze vast in 

provinciale beleidsplannen en streekplannen, respectievelijk structuur- en 

bestemmingsplannen. De provincie geeft richting aan ruimtelijke ontwikkeling door de 

gebieden te benadrukken die van nature het eerst onder water komen te staan bij hevige 

regenval of overstromingen. De provincie wil dat deze gebieden gevrijwaard blijven van 

kapitaalintensieve functies. 

Het beleid van waterschap Hunze en Aa's is verwoord in het nieuwe beheerplan 2010-2015. 

De ruimtelijke zonering van de provincie heeft het waterschap vertaald naar een eigen 

zonering met water als belangrijkste element. Het waterschap benadrukt in haar 

functiezonering de volgende aspecten: de hoogte van de waterpeilen en het gewenste 

grondwaterregime (GGOR), een optimale wateraanvoer en -afvoer (waterkwantiteit), de 

waterkwaliteit voor verschillende functies en de inpassing van water in het landschap. 

Het waterschap Hunze en Aa's kent binnen zijn beheergebied 7 watersystemen. Voor al 

deze stroomgebieden zijn integrale watersysteemplan nen opgesteld waarin de doelen voor 

WB21 en de KRW zijn opgenomen. De Kaderrichtlijn Water (KRW) omvat regelgeving ter 

bescherming van alle wateren door middel van het stellen van haalbare doelen die voor de 

eerste termijn in 2015 worden bereikt. De kaderrichtlijn gaat daarbij uit van een benadering 

vanuit de stroomgebieden. De uitvoering van de kaderrichtlijn vraagt een grote inspanning 

van verschillende partijen op internationaal, nationaal en regionaal niveau. Het waterschap 

zoekt naar duurzame oplossingen. We willen dat het water zoveel mogelijk binnen een 

plangebied wordt vastgehouden en dat relatief schoon water ook relatief schoon blijft. Een 

toename van het verharde oppervlak in risicogebieden of beekdalen wordt gecompenseerd 

met extra waterberging. Regenwater dat op verharde oppervlaktes valt en schoon genoeg is, 

wordt zoveel mogelijk vastgehouden of geborgen en eventueel hergebruikt. De laatste 

mogelijkheid is afvoeren via bestaande watergangen. 

Geraakte kaarten in plangebied: 

(Boezem)kaden 

Zowel primaire (zeekering) als secundaire waterkeringen (boezemkaden en overige kaden) 

vallen qua beheer en onderhoud onder de verantwoordelijkheid van het waterschap. Indien 
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wegen en/of (fiets)paden op de kaden zijn gelegd valt de onderhoudsverantwoordelijkheid 

van deze wegen en/of (fiets)paden bij de wegbeheerder. Omdat paden en wegen over kaden 

obstakels vormen wanneer kaden opgehoogd moeten worden, zal zeer terughoudend 

omgegaan worden met het verlenen van ontheffingen. 

Voor veiligheid tegen het bezwijken van boezemkaden geldt voor stedelijke gebieden een 

minimum veiligheidsniveau van 1 keer per 300 jaar. Dit houdt in dat boezemkaden zodanig 

aangelegd dienen te worden dat, na zetting, de hoogte van de boezemkade minimaal wordt 

bereikt. Voor de boezemsystemen gelden de volgende minimum hoogten: 

Eemskanaal-Dollardboezem: 

N.A.P. + 2,00 m Oldambtboezem: 

N.A.P. 0,00 m Duurswoldboezem: 

N.A.P. +0,20 m keurprofielen 

Naast boezemkaden zijn er verspreid in het beheersgebied ook kaden aanwezig die meer 
lokaal een 

bescherming tegen overstroming bieden. Deze kaden worden eveneens via de Keur 

beschermd tegen ontwikkelingen in de directe omgeving.  

De kade grenzend aan het plangebied langs het Noord-Willemskanaal is een 

zogenaamde Lokale kering, de hoogte van de kade is een aandachtspunt en zal bij de 

verdere uitwerking beoordeeld moeten worden. Uitgangspunt is dat de veiligheid van de 

kade in ieder geval niet mag verslechteren. Zie ook figuur 1. 

WATERADVIES Waterschap Hunze en Aa's 

De wijziging van de bestemming en/of de omvang van onderdelen in het plan hebben 

invloed op de waterhuishouding en/of raken de belangen van het waterbeheer en/of die 

van de initiatiefnemer. 

 

Waterhuishouding  

Zie ook figuur 1. Het gebied ten noorden van de Asser Vaart ligt binnen het beheersgebied van 

het waterschap Hunze en Aa’s, ten zuiden van de Asservaart is het beheersgebied van het 

waterschap Reest en Wieden. Het gebied ten noorden van de Asservaart watert af via een 

hoofdwatergang die langs de oostzijde van het plangebied loopt. Het oppervlaktewaterpeil is 

minimaal NAP 9,98m maar kan binnen het plangebied een tot meerdere decimeters hoger zijn 

door opstuwing en aanwezige duikers e.d. Omdat langs de oostzijde van het plangebied het 

Noord-Willemskanaal ligt met een oppervlaktewaterpeil van NAP +11,40m watert het gebied niet 

op dit kanaal af, maar via een onderleider onder het kanaal door richting de woonwijk Pittelo en 

uiteindelijk naar het Havenkanaal. Binnen het plangebied komen grondwaterstanden voor die 

niet zondermeer geschikt zijn voor woningbouw. De relatief hoge grondwaterstanden kunnen 

mede veroorzaakt worden door de hoge waterstanden van het Noord-Willemskanaal. Bij de  
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Figuur 1  

ontwikkeling van het gebied is dit een aandachtspunt. 
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Riolering 

Het plan betreft een aanzienlijke toename van verhard oppervlak met meer dan 10 nieuwe 

wooneenheden. Om foute rioolaansluitingen te voorkomen moet neerslag bij voorkeur 

bovengronds naar oppervlaktewater worden afgevoerd. Alleen vervuild hemelwater zal nog 

naar de zuiveringen worden afgevoerd. Daarnaast verdienen drainage-aansluitingen op de 

riolering ook speciale aandacht. De positieve effecten van het afkoppelen van verhard 

oppervlak en het niet aankoppelen ervan zijn het tegengaan van verdroging, het vergroten 

van het zuiveringsrendement en het verbeteren van de kwaliteit van oppervlaktewater. 

Bij het afkoppelen van verhard oppervlak dient voorkomen te worden dat er vervuilingen 

ontstaan. Afstromend hemelwater van parkeerplaatsen en openbare wegen geven een 

zwaardere afvoer van milieuvreemde stoffen. Mede hierdoor voldoen veel watersystemen niet 

aan de waterkwaliteitsdoelstellingen voor koper, zink en lood. Het is dan ook zaak "schone" 

oppervlakken af te koppelen. In het kader van het duurzaam inrichten zal dan ook 

voorkomen moeten worden dat afgekoppeld verhard oppervlak als een diffuse bron het 

oppervlakte- en grondwater vervuild. In geval van lichte verontreiniging voeren we bij 

voorkeur af via een bodempassage om vuil tegen te houden; bijvoorbeeld bij het afkoppelen 

van rustige wegen. Voor parkeerplaatsen komt het vaak voor dat deze ook gebruikt worden 

voor markten en evenementen. Een verbeterd gescheiden rioolstelsel kan in deze gevallen 

uitkomst bieden. 

Uitgegaan wordt van duurzame oplossingen, waarbij het hemelwater en daarmee het 

watersysteem niet negatief wordt belast. Hemelwater wordt gescheiden opgevangen, zo 

mogelijk vast gehouden en/of geïnfiltreerd en pas dan afgevoerd naar het 

watersysteem. 

Bij nieuwbouw/herbouw wordt tegenwoordig de hemelwaterafvoer niet gekoppeld aan de 

riolering. Het infiltreren van hemelwater in de bodem heeft de voorkeur, wanneer dit niet 

mogelijk is kan het naar het oppervlaktewater worden afgevoerd. Hierbij dient er voldoende 

waterbergende capaciteit te zijn. Voor aansluitingen in het buitengebied kan het voorkomen 

dat een aansluiting op het riool niet mogelijk is. Hier dient een IBA (Individuele Behandeling 

Afvalwater) te worden aangelegd. Het waterschap gaat daarbij uit van minimaal een 

gecertificeerd IBA II systeem. Zie hiervoor het IBA beleid van het waterschap. 

Bij het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel adviseren wij verschillende kleuren buizen 

(bijvoorbeeld bruine en grijze) te gebruiken. Hiermee wordt de kans op foutieve aansluitingen 

verkleind. Een goede informatie aan de eigenaren over het aangelegde afvoersysteem op 

het perceel is van belang. 

Toename verhard oppervlak 

Nieuw stedelijk gebied 

In nieuwe stedelijke gebieden dient het watersysteem zodanig aangelegd te worden dat 

wateroverlast voorkomen wordt. Door de toename van het verharde oppervlak zal 

neerslagwater sneller tot afvoer komen. Dit veroorzaakt pieken in de waterafvoer. Om het 
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afwentelen van problemen te voorkomen dient de afvoer in de nieuwe situatie de huidige 

maatgevende afvoer niet te overschrijden. Met een neerslag afvoermodel dient voor nieuwe 

stedelijke gebieden aangetoond te worden dat het watersysteem voldoet aan de gestelde 

normering voor wateroverlast. Het neerslag afvoermodel kan hiervoor als indicatie worden 

gebruikt. Veelal kan wateroverlast voorkomen worden door voldoende bergingscapaciteit in 

het oppervlaktewatersysteem te creëren, eventueel in combinatie met infiltratie in de bodem 

als het gebied hier de mogelijkheid voor heeft. 

 

Bestaand stedelijk gebied 

In bestaand stedelijk gebied is ruimte moeilijk te vinden. Bij herinrichting zal het als 

streefdoel worden ingebracht door het waterschap in het planvormingsproces. Ruimte voor 

oppervlaktewater in stedelijk gebied is vaak duur. Inzetten op meervoudig ruimtegebruik is 

daarom een mogelijkheid om te overwegen. Als dat niet voldoende ruimte oplevert zal buiten 

het stedelijk gebied ruimte moeten worden gezocht ter compensatie. Uitgangspunt is het 

behoud van het watersysteem en het bergend vermogen ervan in het stedelijk gebied. 

Binnen het bebouwde gebied mogen hiertoe geen watergangen worden gedempt, tenzij er 

met het waterschap afspraken zijn gemaakt over compensatie van de afvoer en berging. Met 

het dempen van sloten, aanleggen van dammen en lange duikers in plaats van een sloot 

moet kritisch worden omgegaan. 

Goed omgaan met het relatief schone hemelwater biedt veel kansen. Zo kunnen we veel 

problemen in het stedelijk watersysteem oplossen of voorkomen. Grondwateronttrekking voor 

drinkwater worden minder als men in stedelijk gebied meer gebruik maakt van hemelwater. 

Bijvoorbeeld voor sproeien van tuinen of spoelen van toiletten vanuit een grijs watercircuit. 

Wateroverlast 

Bij een bouwplan moet, ook als er geen wateroverlast bekend is, in het nieuwe plan rekening 

worden gehouden met de klimaatveranderingen. Voor nieuwe plangebieden kunnen daarom 

ook afwijkende situaties ontstaan die wel tot wateroverlast kunnen leiden. Voorkomen dat er 

grond- of oppervlaktewateroverlast ontstaat is beter dan later alsnog aanpassingen of 

inspanningen te moeten uitvoeren. 

In nieuwe stedelijke gebieden dient het watersysteem zodanig aangelegd te worden dat 

wateroverlast voorkomen wordt. Door de toename van het verharde oppervlak en door het 

afkoppelen van verharde oppervlakken zal neerslagwater sneller tot afvoer komen. Dit 

veroorzaakt pieken in de waterafvoer. Om het afwentelen van problemen te voorkomen dient 

de afvoer in de nieuwe situatie de huidige maatgevende afvoer niet te overschrijden. Voor de 

maatgevende afvoer (een stationaire afvoer die 1 à 2 keer per jaar wordt overschreden) dient 

uitgegaan te worden van het totale oppervlak vermenigvuldigd met een afvoerfactor van 

gemiddeld 1 l/s/ha en voor een situatie van 1 keer in de 100 jaar gemiddeld 2 l/sec/ha. 

Afhankelijk van de gebiedseigenschappen kan deze afvoerfactor lager of hoger zijn. Voor het 

overtollige regenwater dat vrijkomt moet in of nabij het plangebied berging gerealiseerd 

worden. 
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Uit berekeningen voor dit gebied en de hier geldende normen blijkt dat voor een toename van 

de verharding met 60.610m2 er compensatie voor waterberging van 4.366m3 water plaats 

moet vinden, dit is inclusief 725m3 als gevolg van de klimaatsverandering. Het water moet in 

eerste instantie geborgen worden en mag vervolgens afgevoerd worden met een maximale 

afvoercapaciteit van 1,5l/sec/ha. 

 

Berging van water kan gezocht worden in de bodem, in oppervlaktewater of in 

groenelementen. Berging en infiltratie in de bodem is afhankelijk van het bodemtype en is niet 

altijd mogelijk. De omvang van de berging is afhankelijk van de toegestane peilfluctuaties. 

Indien de waterberging is het stedelijke vorm gegeven wordt dient onderzocht te worden wat 

de duur van de hoogwaterperioden is en of dat acceptabel is. Een vertraagde afvoer dient 

niet te resulteren in grondwateroverlast. In nieuwe stedelijke gebieden dient een minimum 

bescherming tegen wateroverlast gegarandeerd te worden. De minimum basisnormen voor 

het voorkomen van wateroverlast die voor stedelijke gebieden gebruikt worden zijn: 

Wateroverlastnormen: 

Glastuinbouw (1x in de 100 jaar) 0% van de gronden mogen inunderen 

Industrie- en bedrijventerreinen (1x in de 100 jaar) 0% van de gronden mogen inunderen 

Bebouw gebied extensief* (1x in de 100 jaar) 0% van de gronden mogen inunderen 

Bebouw gebied gemiddeld* (1x in de 100 jaar) Peil niet hoger dan 0,30 m onder laagste 

gronden 

Bebouw gebied intensief* (1x in de 1000 jaar) Peil niet hoger dan 0,50 m onder laagste 

gronden 

Extensief bebouwd gebied: minder dan 15 woningen per ha.* 

Gemiddeld bebouwd gebied: tussen de 15 en de 40 woningen per ha.* 

Intensief bebouwd gebied: meer dan 40 woningen per ha. * 

* Bij het gebruik van deze normen dient echter opgemerkt te worden dat in bebouwd gebied 

functies voor kunnen komen waar een hoger maximum peil toelaatbaar is. Hierbij kan 

gedacht worden aan ingerichte groenstroken met een waterbergingsfunctie of groen- en/of 

natuurelementen die periodiek mogen inunderen. Het is dan ook zaak in bebouwde gebieden 

functies toe te kennen en waarbij na overleg met de gemeente afgeweken kan worden van 

bovenstaande normen. Om te toetsen of het watersysteem aan de normering voldoet dient 

op basis van een maatgevende zomerbui en een maatgevende winterbui bepaald te worden 

met welke overschrijdingsfrequentie het maximum peil wordt overschreden. Hierbij dient ook 

rekening gehouden te worden met toekomstige verandering als bodemdaling die niet 

gecompenseerd worden door peilaanpassingen. 
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Grondwater 

In stedelijke gebieden is het freatisch grondwater van groot belang. Een te hoge 

grondwaterstand kan resulteren in grondwateroverlast, bijvoorbeeld in de vorm van water in 

de kruipruimte, te lage grondwaterstanden daarentegen resulteren in verdroging. Het 

verlagen van grondwaterstanden in bestaande bebouwde gebieden kan resulteren in 

problemen in verband met bijvoorbeeld houten fundering maar ook natuurgebieden kunnen 

negatief beïnvloedt worden wanneer het hydrologisch systeem veranderd. Bij nieuwe 

stedelijke gebieden is het uitgangspunt dat wijzigingen in de grondwaterstanden niet mogen 

resulteren in nadelige gevolgen voor andere gebieden. 

Het is dan ook belangrijk bij elk inrichtingsplan samen met het waterschap eerst vanuit het 

bestaande watersysteem vast te stellen wat de gewenste grondwaterstanden zijn. Om 

grondwateroverlast in stedelijke gebieden te voorkomen zijn de volgende ontwateringseisen 

richtinggevend. Voor verschillende typen grondgebruik gelden bij een halve maatgevende 

afvoer (een afvoer die 10 a 15 keer per jaar wordt overschreden) de volgende 

ontwateringseisen. 

Grondgebruik ontwateringseisen: 

Woningen met kruipruimte: 0,7m onder onderkant vloer. 

Woning zonder kruipruimte: 0,3m onder onderkant vloer. (Nu worden secundaire wegen 

veelal als 

maatgevend aangehouden.) 

Drijvende woningen: geen ontwateringseis. 

Woningen op (houten) palen: Er mag geen verdroging optreden, grondwaterstand mag niet 

verlagen en de 

paalkoppen moeten onder de gemiddeld laagste grondwaterstanden blijven. 

Gangbare wegen (met grof zand cunet) primair: 1,0m onder as van de weg. 

Gangbare wegen (met grof zand cunet) secondair: 0,7m onder as van de weg. 

Gangbare wegen (met grof zand cunet) weg op polystyreen-hardschuim: circa 0,3m onder as 

van de weg. 

Gangbare tuin/plantsoen: 0,5m onder maaiveld. 

Industrieterreinen: 0,7m onder maaiveld. 

Voor woningen is de ontwateringsdiepte afhankelijk van het woningtype. Voor woningen met 

een niet waterdichte kruipruimte geldt in het algemeen een ontwateringsdiepte van 0,20 m 

beneden de kruipruimtevloer, dat wil zeggen 0,70 m beneden het maaiveld. Het verdient 
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aanbeveling om op de kruipruimtevloer een laagje grof, leemarm zand aan te brengen om 

capillaire verzadiging tegen te gaan. In gebieden waar de ontwateringsdiepte als eis niet 

gehaald wordt, dienen huizen zonder kruipruimte gebouwd worden of het terrein opgehoogd. 

Om de ontwateringseisen te realiseren dient het oppervlaktewaterpeil en het technisch 

ontwerp hier op afgestemd te worden. Technische aspecten die van invloed zijn op de 

grondwaterstand zijn bodemtype, waterpeil, afstanden van waterlopen en drains en 

draindiepten. Indien de gewenste grondwaterstanden niet zijn te realiseren met sturing in 

peilen, waterlopen en drainage, bieden maatregelen als ophoging van het maaiveld, 

kruipruimteloos bouwen of een aangepaste inrichtingsvorm of een aangepaste functie wellicht 

een oplossing. Door creatief te zoeken naar van nature geschikte locaties dan wel 

aangepaste inrichtingsvormen (partiële ophogen van wegen en woningen, of minder 

gangbare vormen van woningen, wegen en tuinen) dient gestreefd te worden naar een 

inrichting tegen de laagste maatschappelijke kosten. 

Het uitgangspunt is dat door de aanleg van nieuwe stedelijke gebieden er geen nadelige 

gevolgen mogen ontstaan in andere gebieden. Dat kan tot gevolg hebben dat het 

oppervlaktewaterpeil niet gewijzigd kan worden. 

In de praktijk blijkt dat in nieuwe gebieden met weinig bergingscapaciteit in de bodem en 

waar met kruipruimten wordt gebouwd, een waterpeil in rust van 1,20 meter minus maaiveld 

voldoende diep is om (eventueel met een goed ontworpen ringdrainage rond woningen) aan 

de ontwateringsdiepte kan worden voldaan. In bestaande gebieden dient bij peilwijzigingen 

extra aandacht besteed te worden aan de eventuele aanwezigheid van houten funderingen 

en funderingen op klei. Zijn die aanwezig dan mogen de gemiddeld laagste 

grondwaterstanden (GLG) niet verder worden overschreden (niet nog lager worden). Ook de 

aanwezigheid van oude bomen verdient aandacht. Volwassen bomen kunnen afsterven als 

de ontwateringsdiepte snel en drastisch worden veranderd en verder verlaagd worden 1 

meter minus maaiveld. Oude bomen kunnen zich niet meer aanpassen via hun wortelstelsel 

op grote veranderingen in het grondwater. 

Invloed op de waterhuishouding 

Het aanwezige of ontvangende oppervlaktewater dient niet alleen voldoende ruimte te 

hebben voor het afstromende hemelwater, maar ook aan de inrichting dient aandacht te 

worden besteed. Voor een gezond watersysteem is de inrichting en het beheer van het 

bestaande of nieuw te realiseren oppervlaktewater belangrijk. Bij oppervlaktewatersystemen 

in stedelijk gebied wordt daarom gestreefd naar zo groot mogelijke eenheden, omdat dan het 

biologische reinigend vermogen het grootst is. Waterplanten vergroten ook het zelfreinigend 

vermogen. Bovendien krijgen algen minder kans zich te ontwikkelen als er veel waterplanten 

zijn. In meren is vastgesteld dat voor een goede waterkwaliteit 30-50% van het oppervlak 

bedekt moet zijn met waterplanten. Om dit te bereiken moet minimaal 10-20% van het water 

ondiep zijn (0,3 -0,5 m) en een goed doorzicht hebben. 

Vanuit die ondiepe delen kunnen de waterplanten zich dan verder in het water verspreiden. 

De ondiepe delen moeten daarom zoveel mogelijk verspreid voorkomen. Natuurlijke oevers 

met flauwe onderwatertaluds of met ondiepe plasbermen leveren hieraan een bijdrage. Een 

randvoorwaarde hierbij is wel dat de benodigde afvoercapaciteit van waterlopen moet 
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worden gehandhaafd. Daarnaast moeten diepe delen (dieper dan 1,2-1,5 m) aanwezig zijn 

om zo te voorkomen dat in de zomer het water te veel opwarmt en daardoor zuurstofloosheid 

en/of algenbloei ontstaat. Ook kunnen in de diepe delen vissen in strenge winters beter 

overleven. Natuurvriendelijke oevers kunnen een belangrijke rol spelen bij natuurontwikkeling 

in de stedelijke gebieden. Het netwerk van watersystemen (en de bijbehorende oevers) 

vormt bovendien een belangrijke ecologische verbinding en overloopgebied van de stad naar 

het buitengebied en de grote(re) natuurgebieden. 

Recreatie 

Voor recreatief (mede)gebruik van waterhuishoudkundige infrastructuur (dijken, maaipaden, 

waterlopen etc) is vaak toestemming van het waterschap nodig. Indien het recreatief 

(mede)gebruik aanpassingen in de waterhuishoudkundige infrastructuur vergt, is altijd een 

keurontheffing nodig. In dat geval moet het waterschap zo vroeg mogelijk betrokken worden. 

Zie hiervoor ook de Keur van het waterschap. 

AANVULLENDE INFORMATIE met betrekking tot het plan(gebied): 

U heeft aangegeven dat er aanvullende informatie beschikbaar is die het plan verder zal 
toelichten. 

Deze plantekeningen, inrichtingsschets of ruimtelijke toelichtingen kunt u via de e-

mail sturen naar waterschap@hunzeenaas.nl onder vermelding van de unieke 

code, te vinden aan het eind van de Uitgangspunten Notitie die u na afronding zal 

worden toegestuurd. 

BETROKKENHEID waterschap Hunze en Aa's 

Voor de verdere procedurele afhandeling van de watertoets is het van belang om het 

waterschap verder te betrekken en rekening te houden met de in dit document aangegeven 

adviezen. Wij verzoeken u ons te informeren over de wijze waarop het plan verder zal 

worden voorbereid en wat het uiteindelijk ontwerp/inrichting van het plangebied zal zijn. 

Bij eventuele aanpassingen in het ontwerp en/of in de zienswijzen in relatie tot 

waterhuishoudkundige inrichting, adviseren wij de Digitale Watertoets nogmaals uit te 

voeren. In ieder geval wil het waterschap betrokken blijven en geïnformeerd worden bij de 

verdere planvorming van dit project. Graag het waterschap nader informeren over de verdere 

planuitwerking en eventueel een overleg plannen met de aangegeven contactpersoon van 

het waterschap. 

Mocht u aanvullende informatie hebben met betrekking tot deze watertoets (schetsontwerpen, 

relevante documentatie etc.), raden wij u deze per mail op te sturen naar uw contactpersoon 
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bij het waterschap. Vermeld in deze mail de projectnaam en datum waarop de digitale 

watertoets is ingediend. Met de extra informatie kunnen we een nog beter passend advies 

geven over uw specifieke situatie. 

Bij eventuele vragen kunt u eveneens contact opnemen met Harriët Bosman van het 

waterschap ( tel. nummer 0598-693226). 

 



12 

 

Samenvatting van de vragen 

Plangebied: 

Heeft u een kaartlaag geraakt? 

Ja 

 

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Assen 

 

 

Vragen: 

1) Betreft het een plan dat slechts een wijziging van de bestemming als doel heeft zonder 

fysieke aanpassing van het nu al bestaande plan? 

Nee 

2) Worden in het plan meer dan 10 nieuwe wooneenheden of een industrieterrein 

gerealiseerd? 

Ja 

3) Maakt het plan onderdeel uit van een groter plangebied dat in ontwikkeling is of 

wordt genomen?  

Nee 

4) Betreft het een nieuw verhard oppervlak in het landelijk gebied groter dan 1500 m2 of 

in het stedelijk gebied groter dan 150 m2? 

Ja 

5) Is er sprake van afstromend hemelwater van verhard oppervlak met meer dan 50 

parkeerplaatsen en/of een openbare weg met meer dan 1000 voertuigbewegingen per dag? 

Ja 

6) Wordt het afvalwater op een ander of nieuw overnamepunt aangeboden? 

Nee 

7) Is er in of rondom het plangebied regelmatig sprake van wateroverlast uit: grondwater, 

oppervlaktewater en/of water op straat? 

Nee 
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8) Heeft het plan een permanente waterpeilverandering van + of -10 cm tot gevolg ten 

opzichte van het 

huidige streefpeil? 

Nee 

9) Ligt het plangebied in het stedelijk gebied? 

 

ja 

10) Ligt het plangebied in het landelijk gebied? 

 

nee 

11) Is er in of grenzend aan het plangebied bestaand oppervlaktewater aanwezig? 

 

ja 

12) Neemt door het plan de hoeveelheid verharding toe? Zo ja, hoeveel? 

DIt wordt later nauwkeurig berekend 

13) Vindt er een tijdelijke of permanente onttrekking van grondwater plaats? 

 

nee 

14) Is recreatie (mede)gebruik van waterhuishoudkundige infrastructuur in het plangebied 

onderdeel van de planvorming? 

Ja 

15) Vindt er als gevolg van het plan een tijdelijke of permanente lozing van water op het 

oppervlaktewater plaats? 

Nee 

16) Worden er materialen gebruikt waardoor het afstromende hemelwater verontreinigd kan 

raken? 

Nee 

17) Zijn er bedrijfsmatige activiteiten die het oppervlaktewater verontreinigen door afstromend 

hemelwater? 

nee 
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LINKS Waterschap Hunze en Aa's: 

 

Keur + Waterwet (watervergunning):      

http://www.hunzeenaas.nl/Vergunningen,Keur-WVO-schouw.html#De_Keur 

 

http://www.hunzeenaas.nl/Vergunningen,lozen-van-afvalwater 

 

http://www.hunzeenaas.nl/Vergunningen,Grondwateronttrekking.html 

 

Beheerplan:   

http://www.hunzeenaas.nl/Organisatie,ontwerp-beheerplan-2010-2015 

 

Noodberging: 

http://www.hunzeenaas.nl/binaries/website/documenten/waterbergingsgebieden.pdf 

 

Watersysteemplannen:  
http://www.hunzeenaas.nl/Themas,Watersystemen2.html 

© Digitale Watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website 

www.dewatertoets.nl. Het document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, 

dat in dit document is omschreven. De informatie in dit document is houdbaar tot maximaal 1 

jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit document. 

http://www.hunzeenaas.nl/Vergunningen,Keur-WVO-schouw.html#De_Keur
http://www.hunzeenaas.nl/Vergunningen,lozen-van-afvalwater

