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VERSLAG WATEROVERLEG BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 
 
Datum: 11 oktober 2012 v.a. 10.00 uur 
Aanwezig: Japser Timmer (Waterschap Veluwe), Henk Veldhuis (BügelHajema), Hans van Bolderen 

(gemeente Epe) 
 

 
Welkom/opening 
Water is een belangrijk thema binnen het plangebied. Daarom is gekozen om in een vroegtijdig 
stadium overleg te voeren met de waterpartijen. Doel is om de in het stadium van de Nota van 
Uitgangspunten de waterbelangen in beeld te hebben. 
 
Bespreken Nota van Uitgangspunten 
Dhr. Timmer geeft aan dat de Nota van Uitgangpunten een goed document is, waarin de 
uitgangspunten voor wat betreft de waterbelangen goed zijn verwoord. 
 
Dhr. Timmer vraagt nog wel aandacht voor het ontrekkingswerk van Vitens. Hiervoor zou de status 
‘bescherming oppervlaktewater voor drinkwater’ van toepassing zijn. Dit zou ook gelden voor de 
watertoevoerende beken (Verloren Beek, Klaarbeek en de Grift (nu nog Apeldoorns Kanaal). Het 
waterschap raadpleegt de provincie over deze status en de mogelijke aanscherping daarvan. Dit is 
nog niet duidelijk (actie waterschap). 
 
Dhr. Timmer meldt dat er nog twee projecten lopen, namelijk de Robuuste Grift en de 
infiltratievoorziening van Vitens. Binnen de gemeente is Henk Posthuma hiermee bezig. Bij het 
voorontwerp bestemmingsplan moet worden gekeken hoe deze projecten kunnen worden vertaald. 
Hans van Bolderen neemt hiervoor contact op met Henk Posthuma (actie gemeente). 
 
Dhr. Timmer geeft aan dat de HEN en SED watergangen geen specifieke bestemming als Water-
Natuurwaarden hoeven te krijgen. 
 
In het vigerend bestemmingsplan is een werkafspraak opgenomen binnen de beschermingszone natte 
natuur. Deze werkafspraak voorziet in een adviesmoment bij de vergunningverlening van 
ontwikkelingen die bij recht mogelijk zijn. Dhr. Timmer kijkt na of deze werkafspraak nog nodig is 
(actie waterschap). 
 
Naast de beschermingszone natte natuur bestaat ook de verwevingszone natte natuur. Dhr. Timmer 
legt uit dat dit een soort bufferzone is. Deze hoeft niet te worden vertaald in het bestemmingsplan. 
 
Dhr. Veldhuis mailt de link van de website met GIS-viewer incl. eventuele vraagpunten naar het 
waterschap voor controle (actie BügelHajema). 
 
Afsluiting 
Na het wateroverleg zal ook nog een overleg met de klankbordgroep plaatsvinden. Naar aanleiding 
van deze overleggen wordt de Nota van Uitgangspunten waar nodig aangepast en gereed gemaakt 
voor vaststelling in de raad. 
 
Het waterschap ontvangt de aanpaste Nota van Uitgangpunten per mail (actie gemeente). 


