
Code: 20120223-5-4281

Datum: 2012-02-23

Samenvatting van de watertoets

De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van het waterschap Regge en

Dinkel. Voor algemene informatie over de watertoets van Regge en Dinkel kunt u ook terecht op de website

van het waterschap www.wrd.nl. Mocht u specifieke vragen hebben naar aanleiding van deze toets dan kunt

u ons bereiken via telefoonnummer 0546-832525. U kunt ook een email sturen naar info@wrd.nl. Uit deze

toets volgt de korte procedure.

Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

Uw gegevens:

Naam van het project: "Toelichting Elhorsterweg 3 Zenderen " 

Omschrijving van het plan:

De huidige rijhal gelegen bij het bedrijf aan de Elhorsterweg 3 te Zenderen wordt uitgebreid naar 40 meter

(was 30 meter) over een breedte van 20 meter. Dit heeft een extra ruimtebeslag van 200 meter bebouwd

oppervlak. Omdat echter het huidige plangebied geasfalteerd is treedt hierdoor geen toename op van

verhard/bebouwd oppervlakte. Overigens is er op het terrein een grote vijver aanwezig waardoor overtollig

regenwater van de dakvlakken en bestrating ter plaatse kan worden geinfiltreerd.

Locatiegegevens:

Straat: Elhorsterweg 3

Postcode: 7625 RX

Kadastraal: Borne F1713

Oppervlakte plangebied: 200

Is het plan eerder ingezonden: ja

Naam aanvrager: Erica Bijl

Organisatie: DLV Bouw Milieu en Techniek

e-mailadres aanvrager: e.bijl@dlv.nl

Adres aanvrager: Postbus 511

5400 AM

Uden

Gegevens gemeente:

Plan ligt in gemeente: Borne

Contactpersoon bij gemeente: S. Jurjens 

Telefoonnummer contactpersoon: 074-2658634

e-mailadres contactpersoon: info@borne.nl

Samenvatting resultaat

Kaartlagen:
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Heeft u een beperkingsgebied geraakt? 

nee

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

Borne

Vragen:

Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? 

nee

Worden in het plan meer dan 10 wooneenheden gerealiseerd?

nee

Is er in of rondom het plangebied sprake van wateroverlast of grondwateroverlast?

nee

Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met meer dan 1500m2?

nee

Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is?

nee

Worden er op bedrijfsmatige wijze activiteiten verricht waardoor het verharde oppervlak verontreinigd raakt?

nee

Heeft het plan een permanente waterpeilverandering van 10cm of meer tot gevolg?

nee

Aanvullende vragen ten behoeve van de korte procedure

Wat is de toename of afname van het verharde oppervlak in m2?

Nee op dit moment is de locatie geasfalteerd.

Ligt het plan in een intrekgebied van de drinkwaterwinning? 

nee

Worden er materialen gebruikt waardoor het afstromende hemelwater verontreinigd kan raken?

nee

Vinden er binnen het plan agrarische activiteiten plaats?

nee

Gaat er grondwater onttrokken worden in het plan (tijdelijk of permanent)?

ja

Opmerkingen bij het plan

geen

Verklaring
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Dit document is een automatisch gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent

akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben

ingevuld.

© 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.
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Code: 20120223-5-4281

Datum: 2012-02-23

Geachte heer/mevrouw Erica Bijl,

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt

u de korte procedure. Dit houdt in dat u direct door kunt gaan met de planvorming van uw plan onder de

voorwaarde dat u de standaard waterparagraaf uit dit document toepast.

STANDAARD WATERPARAGRAAF

Belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de watertoets, die sinds 1

november 2003 wettelijk is verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in ruimtelijke plannen een beschrijving op

te nemen van de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte

watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze

in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de waterkwantiteit

(veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met hemelwater,

lozingen op oppervlaktewater). 

Deze standaard waterparagraaf heeft betrekking op het plan Toelichting Elhorsterweg 3 Zenderen .

Waterbeleid

De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit in

de landen in de Europese Unie. Aan alle oppervlaktewateren in een stroomgebied worden kwaliteitsdoelen

gesteld die in 2015 moeten worden bereikt. Ruimtelijk relevant rijksbeleid is verwoord in de Nota Ruimte en

het Nationaal Waterplan (inclusief de stroomgebiedbeheerplannen).

Op provinciaal niveau zijn de Omgevingsvisie Overijssel en de bijbehorende Omgevingsverordening

richtinggevend voor ruimtelijke plannen.

Het Waterschap Regge en Dinkel heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het

Waterbeheerplan 2010-2015. De belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn de Kaderrichtlijn Water en

retentiecompensatie. Daarnaast is de Keur van Waterschap Regge en Dinkel een belangrijk regelstellend

instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden.

Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Regge en Dinkel opgestelde gemeentelijk

Waterplan en het gemeentelijk Rioleringsplan van belang bij het afwegen van waterbelangen in ruimtelijke

plannen.

Watersysteem

In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen nagestreefd. Dit

betekent concreet dat droge perioden worden doorstaan zonder droogteschade, vissterfte en stank, en dat in

natte perioden geen overlast optreedt door hoge grondwaterstanden of inundaties vanuit oppervlaktewateren.

Problemen worden niet afgewenteld op andere gebieden of latere generaties. Het principe "eerst vasthouden,

dan bergen, dan pas afvoeren" is hierbij leidend. Rijk, provincies en gemeenten hebben in het Nationaal

Bestuursakkoord Water doelen vastgelegd voor het op orde brengen van het watersysteem.
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Afvalwaterketen

Het zoveel mogelijk scheiden van vuil en schoon water is belangrijk voor het bereiken van een goede

waterkwaliteit. Door te voorkomen dat grote hoeveelheden relatief schoon hemelwater door rioolstelsels

worden afgevoerd, neemt het aantal overstorten van verontreinigd rioolwater op oppervlaktewater af en

neemt de doelmatigheid van de rioolwaterzuivering toe. Hierdoor verbetert zowel de kwaliteit van

oppervlaktewateren waarop overstorten plaatsvinden als de kwaliteit van het effluent ontvangende

oppervlaktewater. Indien het schone hemelwater door middel van infiltratie in het gebied wordt vastgehouden

alvorens het wordt afgevoerd naar oppervlaktewater, draagt dit bovendien bij aan de duurzaamheid van het

watersysteem. Vandaar dat het principe "eerst schoonhouden, dan scheiden, dan pas zuiveren" een

belangrijk uitgangspunt is bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld

of wordt afgekoppeld van het bestaande rioolstelsel is oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem

uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is, is lozing op het oppervlaktewater via een

bodempassage gewenst.

Wateraspecten plangebied

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 1500m2. Het plangebied bevindt zich niet binnen een beschermingszone of herinrichtingszone langs een

waterloop, primair watergebied, invloedszone zuiveringstechnisch werk of een retentiecompensatiegebied. 

Voorkeursbeleid hemelwaterafvoer

In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via (de gekozen optie wordt hieronder

bevestigd met ja):

• een gemengd stelsel

• een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geinfiltreerd

• een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater

ja

• hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool van een verbeterd gescheiden stelsel.

In het plan wordt er naar gestreefd het voorkeursbeleid van het waterschap op te volgen.

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. Kelders dienen waterdicht te zijn.

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.
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Wetgeving grondwateronttrekking

Er vindt in het plan een grondwateronttrekking plaats. Gezien de verschillende belangen, die partijen hebben

bij het grondwater, is het beheer van het grondwater 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 hiervoor contact op met het waterschap.

Watertoetsproces

De initiatiefnemer heeft het waterschap Regge en Dinkel geinformeerd 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. Het waterschap Regge en Dinkel geeft een

positief wateradvies.

Verklaring

Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent

akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.

© 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.
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