
 
STANDAARD WATERPARAGRAAF 
In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het verplicht de Watertoets uit te voeren. De 

Watertoets is een waarborg voor water in ruimtelijke plannen en besluiten. Deze standaard 
waterparagraaf heeft betrekking op het plan Julianastraat, “t Oevertje en Burg. Weimalaaan te Nijeveen. 
Aan de betreffende straten worden 44 woningen vervangen door 54 nieuwe woningen. 

Waterhuishouding 
Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Het plan heeft 
geen schadelijke gevolgen voor de waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het 
plangebied geen wateroverlast of grondwateroverlast geconstateerd. De toename van het verharde 
oppervlak is minder dan 1.500 m2. 

Voorkeursbeleid hemelwaterafvoer 
In het plan wordt er naar gestreefd het voorkeursbeleid van het waterschap op te volgen. Als de 
hemelwaterafvoer: 

 niet wordt aangesloten op een gescheiden rioolstelsel; of  

 niet wordt afgekoppeld van het bestaande rioolstelsel, 
is oppervlakkige afvoer en infiltratie in de bodem uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is, 
is lozing op het oppervlaktewater via een bodempassage gewenst. Speciale aandacht wordt besteed 
aan duurzaam bouwen en een duurzaam gebruik van de openbare ruimte om een goede kwaliteit van 
het afgekoppelde hemelwater te garanderen. 

Oppervlaktewater 

Er wordt rekening gehouden met de wijze van onderhoud (varend of vanaf de kant) en de daarbij 
geldende voorwaarden. Bij onderhoud vanaf de kant geldt een obstakelvrije zone van 5 m vanaf de 
boven insteek van de watergang .Voor werkzaamheden binnen de aangegeven zones van het 
waterschap is een vergunning op grond van de Waterwet noodzakelijk. 

 

Het gebruik van materialen 
Het waterschap is verantwoordelijk voor een goede waterkwaliteit van het regionale watersysteem. Om 
verontreiniging van het watersysteem te voorkomen adviseert het waterschap om materialen zoals lood, 
koper en zink niet te gebruiken als het hemelwater vrij afstroomt naar het watersysteem. 
 
Aanleghoogte van de bebouwing 
Voor de aanleghoogte van de gebouwen (onderkant vloer begane grond) wordt een ontwateringsdiepte 
geadviseerd van minimaal 80 centimeter ten opzichte van de Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand 
(GHG). Bij een afwijkende maatvoering is de kans op structurele grondwateroverlast groot. Bij het 
bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een geringere ontwateringsdiepte. Om 
wateroverlast en schade in woningen en bedrijven te voorkomen wordt geadviseerd om een 
drempelhoogte van 30 centimeter boven het straatpeil te hanteren. Ook voor lager, beneden het 
maaiveld, gelegen ruimtes (kelders, parkeergarages) moet aandacht worden besteed aan het 
voorkomen van wateroverlast. 

Wetgeving lozen in oppervlaktewater 
In het plan vindt een lozing plaats van water in oppervlaktewater. Hemelwater van schone oppervlakken 
(zoals daken en tuinen) mag rechtstreeks geloosd worden. Hemelwater dat van een parkeerterrein 
afstroomt (of anderszins) vervuild raakt, dient via een bodempassage af te wateren. Indien u grondwater 
gaat onttrekken tijdens de aanleg en u wilt dat lozen in oppervlaktewater dan gelden er specifieke regels. 
Neem hierover contact op met het waterschap.  
 
Wetgeving grondwateronttrekking 
Er vindt in het plan een grondwateronttrekking plaats. Gezien de verschillende belangen is het 
grondwaterbeheer wettelijk geregeld in de Waterwet. In het kort komt het er op neer dat u voor grote 
grondwateronttrekkingen vergunningplichtig bent. Voor kleinere onttrekkingen geldt een meldingsplicht. 
Neem contact op met het waterschap. 
 



Watertoetsproces 
De initiatiefnemer heeft waterschap Drents Overijsselse Delta geïnformeerd over het plan door gebruik 
te maken van de digitale watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte 
procedure van de watertoets is toegepast. De bestemming en de grootte van het plan hebben een 
geringe invloed op de waterhuishouding. 

"De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen conform de Handreiking Watertoets III. 
Het Waterschap Drents Overijsselse Delta geeft een positief wateradvies". 
 

 
Heeft u een watervergunning nodig op grond van de Waterwet? 

Het wateradvies dat is afgegeven in het kader van de watertoets is geen watervergunning. Gaat u 
werkzaamheden verrichten in de verbodszone, of gaat u grondwater onttrekken voor de 
werkzaamheden? Dan kunt u een watervergunning aanvragen op de website: www.omgevingsloket.nl 
De aanvraag zal getoetst worden aan het dan vastgestelde beleid. Dat kan het huidige beleid zijn, maar 
afhankelijk van de tussenliggende periode, ook gewijzigd beleid. 
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