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UITGANGSPUNTENNOTITIE Zuideinderhof 7 woningen 

 

Het plan ligt aan de Zuideinderhof ongenummerd te Zuideinde in de gemeente Kampen. Het beleid 

van waterschap Drents Overijsselse Delta, is beschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021 en de 

Beleidsnotitie stedelijk waterbeheer Water Raakt! (2015). Een goede vertaling van het beleid naar 

deze uitgangspuntennotitie is tevens afhankelijk van de informatie die de initiatiefnemer van het plan 

heeft aangeleverd. De initiatiefnemer heeft het plan als volgt omschreven: Plangegevens 

Zuideinderhof: "Zuideinderhof Het huidige bestemmingsplan Zuideinderhof 3e fase is vastgesteld in 

december 2012. Hierin was dit deel van de gemeente bestemd als agrarische gronden met een 

wijzigingsbevoegdheid naar wonen. Deze wijzigingsbevoegdheid is middels het parapluplan 

deprogrammering woningbouw helaas verwijderd. Hierdoor is er een bestemmingsplanherziening 

nodig om de 7 woningen te kunnen realiseren. Bij het opstellen van het bestemmingsplan in 2012 is in 

overleg met het waterschap bepaald hoe omgegaan wordt met het regenwater en het afvalwater in het 

plangebied. In overleg is er bepaald dat er geen oppervlakkige waterberging voor het 

bestemmingsplan hoeft te worden aangelegd (zie ook mijn mail van 16 09 2020) en dat het nieuwe 

vuilwaterstelsel aangesloten wordt op het gemaal Zuideinderhof. Het plangebied bevindt zich in goed 

doorlatende ondergrond. Naast het aangrenzende plan ligt een watergang die over 

voldoende capaciteit beschikt en voorzien is van een goed doorlatende bodem. Deze watergang staat 

het grootste gedeelte van het jaar dan ook droog. De berging en infiltratie van afvloeiend hemelwater 

vind dan ook plaats in het aanwezige IT-riool in de aangrenzende watergang. Het afvalwater voert af 

naar gemaal Zuideinderhof. Voor de uitbreiding van deze woningen willen we aansluiten op het 

bestaande RWA en DWA systeem. Hiervoor wordt er 44 m IT-Riool aangelegd en 41 m VWA riool." 

 

1. Doel en inhoud van het document 

Het doel van de uitgangspuntennotitie is om in de initiatieffase van een plan bruikbare informatie aan 

te leveren voor de waterhuishouding in en rond het plangebied. Dit kan worden opgenomen in de 

waterparagraaf van het inrichtingsplan, bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing. De 

uitgangspuntennotitie bevat: 

 de bestaande waterhuishouding van het plangebied (paragraaf 2); 

 concrete uitgangspunten voor het plan op basis waarvan u de waterhuishouding kunt regelen 

(paragaaf 3) en 

 informatie over het vervolg van de watertoets en de uiteindelijke beoordeling van het 

waterschap in het kader van de watertoets (paragraaf 4). 

 

https://www.wdodelta.nl/waterbeheerplan/
https://www.wdodelta.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/stedelijk/
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Beschikbare gegevens 

Sommige gegevens die u kunt gebruiken voor het plan, zijn digitaal beschikbaar. Hieronder vindt u een 

omschrijving van verschillende gegevens. 

 

Legger oppervlaktewater en waterkeringen waterschap 

Op de website van het waterschap vindt u een geoportaal met de legger van het waterschap. De legger 

bestaat uit kaarten en tabellen met de volgende gegevens: 

- de locatie van wateren en dijken;  

- de eisen (vorm en afmetingen) waaraan wateren en dijken moeten voldoen;  

- de ruimte die we rond de dijken reserveren voor toekomstige dijkversterkingen;  

- wie het onderhoud moet uitvoeren. (indien onderhoudsplichtige niet is opgenomen, geldt de Keur)  

 

ArcGIS Online 

Het waterschap heeft diverse gegevens ontsloten via het webportaal van ArcGIS Online. Zoek op naar 

‘wdodelta’ en u vindt alle beschikbare gegevens. 

 

Klimaatatlas waterschap Drents Overijsselse Delta 

Via de klimaatatlas kunt u de lokale situatie voor neerslag en hitte in het stedelijk gebied zien. Deze gegevens 

geven een goed inzicht in mogelijke risico’s bij hoosbuien of extreme hitte. De klimaatatlas kan helpen om 

bestaande risico’s of risico’s die voortkomen uit de ruimtelijke ontwikkeling te minimaliseren.  

Daarnaast zijn in samenwerking met gemeenten en de provincie klimaatatlassen ontwikkeld die een breder 

beeld geven van de gevolgen van klimaatverandering: 

- Fluvius (Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel) 

- RIVUS (West-Overijssel) 

 

Algemene Hoogtekaart Nederland 

Om een indicatief beeld van de hoogteligging van het plan te krijgen adviseren we om gebruik te maken van 

de Algemene Hoogtekaart Nederland. U kunt op deze site uw locatie aanwijzen om de exacte hoogte te 

bepalen.  

 

Bodem en grondwaterstanden provincie Overijssel 

Informatie over de bodem en grondwaterstanden is te vinden op de website van de provincie Overijssel.  

 

Bodem en grondwaterstanden provincie Drenthe 

Informatie over de bodem en grondwaterstanden is te vinden op de website van de provincie Drenthe.  

https://www.wdodelta.nl/actueel/wetgeving-regels/legger/
http://www.arcgis.com/features/index.html
https://wdodelta.klimaatatlas.net/
https://fluvius.klimaatatlas.net/
http://climadapserv.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=76a5cc59dbe44cb4b471753c09d9f27e
https://www.ahn.nl/ahn-viewer
https://geo.overijssel.nl/viewer/app;jsessionid=73E59BC632DDBF6FA8AAFE3EF1C71D67/master/v1?bookmark=9f7a79fe54f243829fdb3b5ed7483e77
https://geo.drenthe.nl/geoportaal/src/?topic=bodematlas&lang=nl&bgLayer=openbasiskaart.nl&layers=GBI.FO_MASK_DR_NL
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2. Bestaande waterhuishouding 

 

Het plan ligt in het stroomgebied Reeve. Rond het plangebied liggen geen primaire of secondaire 

watergangen in het beheer van het waterschap zijn. Het peilgebied heeft een maximumpeil van NAP 

0m. Dit peil is de instelhoogte van het kunstwerk. Lokaal kunnen er verschillen optreden in het peil 

afhankelijk van de afstand tot de instelhoogte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 Kaartbeeld bestaande waterhuishouding rond het plangebied. 

 

- De hoogte van het maaiveld ligt gemiddeld op ongeveer NAP +2 m. 

- De bodem (deklaag) bestaat voornamelijk uit podzolgronden.  

- De maximale grondwaterstand ligt op 120-140 cm onder het maaiveld.  

- Bij extreme neerslag wordt geen wateroverlast in of nabij het plangebied verwacht (zie 

Klimaatatlas WDODelta).  

 

3. Uitgangspunten voor het plan op inrichtingsniveau 

De uitgangspunten die in deze paragraaf worden benoemd, moeten zichtbaar worden verwerkt in het 

plan. Dat houdt in dat de initiatiefnemer in de waterparagraaf aangeeft hoe wordt omgegaan met de 

uitgangspunten en op welke wijze deze worden vertaald naar het plangebied. De initiatiefnemer is vrij 

te bepalen op welke wijze wordt voldaan aan de uitgangspunten. Eventueel kan over maatregelen 

advies worden gevraagd aan het waterschap. Indien noodzakelijk worden de uitgangspunten vertaald 

naar de plankaart (bijvoorbeeld waterberging) en de planregels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze uitgangspuntennotitie worden de volgende thema’s behandeld:  

 Wateroverlast 

 Waterkwaliteit 

 Riolering 
 
Deze uitgangspunten zijn hieronder nader uitgewerkt. Het integraal overnemen van onderstaande 
uitgangspunten zonder verdere onderbouwing is niet voldoende! Alleen plannen waarin de 
uitgangspunten goed zijn vertaald kunnen in de vervolgfase van het bestemmingsplan door het 
waterschap worden beoordeeld. 

https://wdodelta.klimaatatlas.net/
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Wateroverlast 

Bij kortstondige buien van geringe of enige intensiteit mag hemelwater dat niet lokaal kan worden verwerkt 
worden afgevoerd, zonder dat dit leidt tot water-op-straat of wateroverlast benedenstrooms van het plangebied. 
Bij extreme kortstondige buien, verblijft water voor korte tijd op het maaiveld, zonder dat dit tot overlast leidt. De 
ontwikkelaar houdt rekening met de randvoorwaarden die zowel het waterschap als de gemeente stelt aan het 
voorkomen van wateroverlast. Er wordt rekening gehouden met de randvoorwaarden die gemeenten stellen aan: 

 het benutten, lokaal verwerken of vertraagd afvoer van hemelwater op percelen en in de openbare ruimte; 

 het gescheiden houden van hemelwater; 

 de capaciteitseisen voor de afvoer van hemelwater; 

 de eisen die aan woningen, andere kwetsbare functies en openbare ruimte worden gesteld ter voorkoming 

van wateroverlast. 
 

Compensatie nieuwbouw kleine plannen 

Voor kleine plannen geldt als regel dat 10% van het verharde oppervlak wordt ingezet voor berging ter 

compensatie voor de versnelde afvoer van het afstromende hemelwater. In het plan wordt een verhard oppervlak 

van circa 920 m2 gerealiseerd. Dit houdt in dat een waterbergend oppervlak van circa 92 m2 wordt aangelegd 

waarin maximaal 30 cm peilstijging is toegestaan. Geadviseerd wordt om de waterberging te ontwerpen op basis 

van een bij voorkeur vertraagde afvoer anders infiltratiesituatie. 

 

Waterkwaliteit 

Het watersysteem wordt zo ontworpen dat het geen risico’s voor de volksgezondheid creëert en voldoende 

schoon is voor mensen, planten en dieren.  

 

Afvoer hemelwater 

 Kwaliteit afvoer hemelwater: Schoon hemelwater (bijvoorbeeld vanaf dakoppervlakken) kan direct worden 

afgevoerd naar oppervlaktewater. Speciale aandacht wordt besteed aan duurzaam bouwen en een 

duurzaam gebruik van de openbare ruimte om een goede kwaliteit van het afstromende hemelwater te 

garanderen. Licht vervuild hemelwater (bijvoorbeeld van een woonstraat) wordt via een bodempassage 

geloosd op het oppervlaktewater. Bij aanleg van bedrijventerreinen, wegen met een hoge verkeersbelasting, 

parkeerterreinen, marktpleinen, winkelstraten en tunnels dient de mogelijkheid voor lozing van hemelwater 

op open water met het waterschap te worden afgestemd. 

 

Riolering 

Optimaliseren aanvoeren afvalwater naar de rioolwaterzuivering. Verminderen van hydraulische belasting van de 

rioolwaterzuivering en beperken van riooloverstorten op het oppervlaktewater. 

 

Beleid en regelgeving 

 Gemeentelijk rioleringsbeleid: de gemeente heeft een zorgplicht voor doelmatige verwerking en afvoer van 

hemelwater, afvalwater en grondwater. In het plan wordt rekening gehouden met het gemeentelijke 

rioleringsbeleid. Afvalwater en hemelwater worden op de perceelgrens gescheiden aangeboden. Eventueel 

geldt er een bergingseis (zie wateroverlast). 

 Voorkeursvolgorde afvoer hemelwater: Bij de afvoer van overtollig hemelwater is het landelijk beleid dat het 

afstromend hemelwater ter plaatse in het milieu worden teruggebracht (afkoppelen). Dat kan door infiltratie in 

de bodem of door berging in het oppervlaktewater. Het waterschap heeft de voorkeur om daar waar mogelijk, 

het hemelwater oppervlakkig af te voeren en te infiltreren in de bodem. Als oppervlakkige infiltratie niet 

mogelijk is, is ondergrondse infiltratie door middel van bijvoorbeeld een infiltratieriool (IT-riool) of 

infiltratiekratten een optie. Als infiltratie niet mogelijk is, kan hemelwater via een bodempassage worden 

geloosd op oppervlaktewater. 
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4. Vervolg watertoets en beoordeling 

Informeel overleg over de uitgangspunten 

Dit document geeft u handvatten om uitvoering te geven aan de waterhuishouding. Het is de 

bedoeling dat u op basis van dit document het plan uitwerkt. Mocht u nog vragen hebben over de 

uitgangspunten notitie of graag in gesprek gaan over de uitwerking van de waterhuishouding in het 

plan dan gaan wij graag met u in gesprek. Het waterschap denkt graag met u mee! 

 

Beoordeling en officieel wateradvies 

Wanneer u de uitgangspunten hebt verwerkt in uw plan, stuurt u deze ter beoordeling naar het 

waterschap. In de meeste gevallen geeft het waterschap haar wateradvies in het vooroverleg zoals 

dat bedoeld is in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening. 

Het waterschap kan alleen een officieel wateradvies afgeven op basis van een compleet plan. Dat wil 

zeggen dat wij een bestemmingsplan beoordelen op basis van de toelichting, de planregels en de 

verbeelding. Alleen de waterparagraaf geeft ons onvoldoende informatie. 

 

Controle op het watertoetsproces 

Het waterschap controleert of het wateradvies is opgenomen in het plan. Afhankelijk van het moment 

waarop ons wateradvies is gegeven, gebeurt dat op basis van het voorontwerp of het ontwerp 

bestemmingsplan.  

 

Geldigheid van het uitgangspuntennotitie 

De uitgangspunten in deze uitgangspuntennotitie komen tot stand op basis van de beleidsregels van 

het waterschap. Ruimtelijke plannen hebben soms een lange doorlooptijd. Tegelijkertijd ontstaan er 

soms veranderende inzichten in het beleid ten aanzien van de waterketen, waterkeringen en het 

watersysteem. Om te garanderen dat de juiste uitgangspunten worden toegepast in de planvorming 

hanteert het waterschap een uiterste houdbaarheidsdatum van maximaal 1 jaar. Wanneer deze 

termijn verstreken is kunt u contact opnemen met het waterschap voor eventueel een verlenging met 

nogmaals 1 jaar. 

 

Heeft u een watervergunning nodig op grond van de Waterwet? 

Het wateradvies dat uiteindelijk wordt afgegeven in het kader van de watertoets is geen 

watervergunning. Gaat u bijvoorbeeld werkzaamheden verrichten in de verbodszone van de Keur, of 

gaat u grondwater onttrekken voor de werkzaamheden? Dan kunt u een watervergunning aanvragen 

op onze website: www.wdodelta.nl. De aanvraag zal getoetst worden aan het dan vastgestelde beleid. 

In de uitgangspunten (paragraaf 2) is aangegeven waar mogelijk een watervergunning voor moet 

worden aangevraagd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wdodelta.nl/
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© Waterschap Drents Overijsselse Delta 

Dit document is opgesteld op 29-7-2021 De geleverde informatie in deze uitgangspuntennotitie is houdbaar tot maximaal 1 jaar 

na opsteldatum en heeft alleen betrekking op het plan, zoals dat wordt genoemd in dit document. Kijk voor meer informatie over 

de watertoets op de website van het waterschap. 

 
  

Vergunningplichtige activiteiten volgens de Keur: 
 Activiteiten in, onder of boven een waterstaatswerk  

 Activiteiten in de beschermingszone of profiel van vrije ruimte van een waterstaatswerk (te 
raadplegen op de website): 
o Voor watergangen: 5 m uit de insteek 
o Voor waterkeringen: breedte variabel 

 Graven van een oppervlaktewaterlichaam 

 Dempen van een oppervlaktewaterlichaam 

 Lozen van water in of onttrekken van water uit een oppervlaktewaterlichaam 

o Op basis van de Algemene Regels bestaat vrijstelling (zonder meldplicht) mits aan de volgende 

criteria wordt voldaan: 
- De lozing veroorzaakt benedenstrooms geen wateroverlast voor derden 
- De lozing wordt gestaakt wanneer dit voor het waterbeheer noodzakelijk is. 

 Het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam 
 Onttrekken of infiltreren van grondwater 

 Ontwateren met drainagemiddelen 
 

http://www.wdodelta.nl/over-ons/beleid-regelgeving/watertoets/

