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Doel en inhoud van het document 
Conserverende plannen die geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken hebben in beginsel 
geen invloed op de waterhuishouding. Het waterschap gaat akkoord met dergelijke plannen onder de 
volgende voorwaarden: 

- In de waterparagraaf wordt een goede omschrijving van de waterhuishouding (ook van het 
bestaan van huidige knelpunten) opgenomen alsook van het huidige waterbeleid. 

- De belangrijkste waterlopen/beken of keringen worden op de plankaart vastgelegd. Deze zijn 
hieronder aangeduid 

- In geval van ontwikkelingsmogelijkheden d.m.v. een wijzigingsbevoegdheid of een 
uitwerkingsbevoegdheid wordt als uitgangspunt genomen dat de bestaande waterhuishouding 
niet mag verslechteren als gevolg van de ontwikkeling. Deze voorwaarde dient in de voorschriften 
te worden opgenomen. Bij toekomstige ruimtelijke ontwikkeling wordt het waterschap betrokken. 

 
1. Bestaande waterhuishouding 

De wijk Oosterboer in 
Meppel ligt in een polder 
die is gekoppeld aan het 
stroomgebied van de  
Hoogeveensche Vaart 
(waterpeil NAP+0,73m). De 
waterhuishouding wordt via 
het gemaal Oosterboer 
geregeld. Ten noorden van 
de wijk stroomt de Wold 
Aa.  
De bodem bestaat uit 
zandgronden met op 
enkele plaatsen een 
veenlaag.  
De hoogte van het 
maaiveld varieert tussen 
NAP+2,30m en NAP-
0,50m. Het maximumpeil in 
de wijk ligt op NAP+0,60m. 
Het minimumpeil ligt op 
NAP-0,80m. 
 
 

 

 Figuur 1 bestaande waterhuishouding rond het plangebied 
 

2. Beleidskader 
In het waterbeheer zijn drie grote beleidsthema’s waar het waterschap zich mee bezighoudt. 
o Voor het dagelijkse waterbeheer is dat het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR). 

Doel daarvan is gedurende een heel groot deel van het jaar die wateromstandigheden te realiseren 
die het beste passen bij de functie zoals de provincies die hebben vastgesteld. Het plangebied ligt in 
de zone van hydrologische beïnvloeding. De zone is bedoeld als signaal voor mogelijke knelpunten in 
het uitvoeren van het dagelijkse waterbeheer. 

o Om in extreem natte en extreem droge omstandigheden de schade als gevolg van wateroverlast of 
watertekort te beperken, kennen we WB21. Hierin zit de trits vasthouden-bergen-afvoeren als 
voorkeursvolgorde en afwegingskader en het principe van niet afwentelen. Doel is het watersysteem 
zo in te richten dat het in extreme omstandigheden en in de toekomst goed functioneert. Het plan ligt 
niet in een beekdal of in de lagere delen van het beheergebied van Reest en Wieden. In het beekdal 
kunnen extreme omstandigheden nadrukkelijk leiden tot wateroverlast en schade. Wel komen 
natuurlijke laagtes in het gebeid voor waar plaatslijk wateroverlast een rol kan spelen. 

o Voor het bereiken van de goede ecologische toestand van het water zijn er de Europese richtlijnen 
voor ecologie en waterkwaliteit. Dit thema bestaat uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en de 
Vogel- en Habitatrichtlijnen (vertaald in Flora- en Faunawet en Natuurbeschermingswet). Doel 
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daarvan is dat alle Europese wateren, zowel oppervlaktewater als grondwater, zich in 2015 in een 
goede ecologische en goede chemische toestand bevinden. Met goede argumenten is uitstel mogelijk 
tot uiterlijk 2027. Voor de Natura 2000- gebieden is geen uitstel mogelijk.  

 

 
 

Figuur 2 beleidskaart water  
 
Het dorp ligt op de rand van het beekdal van het waterlichaam Vledder Aa. Ten noorden ligt het 
natura2000 gebied Drents Friese Wold.  

 
 
3. Vervolg watertoets en beoordeling 

Bij conserverende plannen geeft het waterschap het officiële wateradvies ion het kader van het artikel 10 
vooroverleg.  
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