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1. Inleiding 

1.1.1. Aanleiding 

Dit rapport is het wateronderzoek voor het opstellen van de waterparagraaf als onderdeel van het 

bestemmingsplan Max Euwe Kwartier en het beschrijft alle aspecten die van belang zijn voor het thema water.  

De ambitie bestaat om Brainpark I van kantorenpark te transformeren naar een levendige stadswijk waar ruimte 

is om te wonen, werken en te verblijven.  

Het vigerende bestemmingsplan staat deze ontwikkeling echter niet toe. Om deze reden is een nieuw juridisch-

planologisch kader noodzakelijk. Voorliggend bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voorziet hierin en maakt 

de ontwikkeling van het gemengde gebied mogelijk.  

1.1.2. Doel 

In de toelichting van het bestemmingsplan wordt een waterparagraaf opgenomen. Dit wateronderzoek geeft een 

beeld van de effecten van het plan op de waterhuishouding en vormt daarmee een advies voor genoemde 

waterparagraaf. Onderliggend rapport is opgesteld met het doel om een toelichting te geven op het vigerende 

beleid, het huidige watersysteem en het toekomstige watersysteem.  

Vanuit de diverse belanghebbende partijen worden er verschillende wensen en eisen gesteld aan de nieuwe 

ontwikkeling. In dit rapport wordt niet ingegaan op de exacte detailuitwerking van de verschillende eisen. Dit 

wordt in een volgende fase van het project nader uitgewerkt. Dit rapport biedt daarmee een overzicht in de 

diverse te hanteren eisen voor de nieuwe ontwikkeling. 

Dit rapport dient ter ondersteuning aan de waterparagraaf welke wordt opgesteld ten behoeve van het nieuwe 

bestemmingsplan. Dit document is opgesteld in afstemming met de gemeente Rotterdam en het 

hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard. 

1.1.3. Uitgangspunten 

Voor het bepalen van de uitgangspunten hebben de volgende documenten als basis gediend: 

▪ VO MEQ FASE 1, d.d. 26-02-2021; 

▪ Structuurontwerp MEQ FASE 2, d.d. februari 2021; 

▪ Uitgiftepeilentekening, d.d. 19-11-2020; 

▪ Situatietekening MEQ FASE 1 en 2, d.d. februari 2020; 

▪ Watertoets, d.d. april 2021; 

▪ Basisregistratie Grootschalige Topografie, d.d. april 2021; 

▪ Basisregistratie Kadaster, d.d. april 2021; 

▪ Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3), d.d. april 2021; 

▪ Verkennend bodemonderzoek Brainpark, d.d. 03-08-2020; 

▪ 34222BHES2-Y-X001_0, rioolgegevens Fase 1, d.d. 26-02-2021; 

▪ Beleid waterberging bij ruimtelijke ontwikkelingen, HHSK, d.d. 27 juni 2012. 

1.1.4. Leeswijzer 

In hoofdstuk twee wordt een toelichting gegeven op de geografische ligging van het projectgebied, in hoofdstuk 

drie wordt het vigerende waterbeleid beschreven, hieruit volgen waterdoelstellingen die in hoofdstuk vier 

worden toegelicht en vervolgens wordt de huidige situatie in hoofdstuk vijf geanalyseerd. In hoofdstuk zes wordt 

gekeken of de toekomstige situatie in lijn is met het vigerende beleid en in hoofdstuk zeven wordt de conclusie 

geformuleerd met een overzicht van de belangrijkste uitgangspunten. 

https://www.ahn.nl/
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2. Projectgebied 

2.1.1. Ontwikkelingsgebied 

De ambitie bestaat om Brainpark I van kantorenpark te transformeren naar een levendige stadswijk waar ruimte 

is om te wonen, werken en te verblijven. In het Brainpark bestaan momenteel een aantal initiatieven om deze 

transformatie in te zetten. Eén van deze initiatieven is voorzien op drie aaneengesloten kantorenkavels aan de 

Max Euwelaan. Daarnaast maakt ook de voormalige ADP-locatie deel uit van dit initiatief. Bakkers | Hommen 

Waerdevast B.V. heeft deze gronden en gebouwen aangekocht en is voornemens om hier woningen, short stay 

woningen, een hotel, flexwerkplekken en commerciële voorzieningen te realiseren. Dit gebied wordt omgedoopt 

tot het 'Max Euwe Kwartier'. 

Brainpark I ligt aan de oostzijde van Rotterdam in de buurt Kralingen Oost. Aan de oostzijde van dit kantorenpark 

ligt de Rijksweg A16. 

 
Figuur 1 - globale ligging van het plangebied in de directe omgeving. 

2.1.2. Ligging projectgebied 

Het plangebied ligt in het noordwestelijk deel van het kantorenpark Brainpark I. Het gebied ligt aan de 

hoofdinvalroutes richting het centrum. Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door de Kralingse Zoom. 

Aan zowel de zuid- als oostzijde wordt het plangebied begrensd door bestaande bedrijven die op Brainpark 1 zijn 

gevestigd. Ten noorden van het plangebied liggen een groen- en watervoorziening en is bedrijvigheid gevestigd. 

In figuur 1 is de ligging van het plangebied in de directe omgeving weergegeven. 

Ten westen van het plangebied ligt de campus van de Erasmus Universiteit. Momenteel worden beide gebieden 

van elkaar gescheiden door de Kralingse Zoom. Ten noorden van het plangebied ligt op korte afstand het 

metrostation Kralingse Zoom.  



 

 
5 

 

 
Figuur 2 - overzicht van de fasering 

Het plan is opgedeeld in twee fases. Het westelijke deelgebied (Fase 1) vormt de eerste fase en zal als eerste 

worden ontwikkeld. Het oostelijke deelgebied (Fase 2) vormt de tweede fase. Dit gebied wordt later ontwikkeld 

en wordt momenteel nog verfijnd. In figuur 2 is een overzicht van de fasering weergegeven. 
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3. Beleid 

3.1.1. Europees en rijksbeleid 

Kaderrichtlijn water 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is op 22 december 2000 officieel van kracht geworden. De richtlijn heeft 

als doelstelling het bereiken van een goede ecologische toestand voor alle oppervlaktewaterlichamen en het 

beschermen en herstellen van alle grondwaterlichamen (verbinding infiltratie en kwelgebieden). De KRW heeft 

het streven om emissies naar oppervlakte- en grondwater terug te dringen. Daarnaast zal de onttrekking van 

grondwater in evenwicht worden gebracht met de aanvulling van het grondwater. 

Waterwet 

De Waterwet is op 22 december 2009 in werking getreden. Deze Waterwet bestaat uit een achttal wetten die 

zijn samengevoegd tot één wet. De Waterwet stelt integraal waterbeheer op basis van de 

‘watersysteembenadering' centraal. De verantwoordelijkheden in het grondwaterbeheer van Rijk, provincie, 

waterschappen en gemeenten zijn in de Waterwet helderder vastgelegd. De voornaamste veranderingen zijn de 

invoering van de watervergunning en een verbeterde doorwerking van water in andere beleidsterreinen, met 

name het ruimtelijke domein. 

 Nationaal Waterplan 

Het 2e Nationaal Waterplan (NWP2) beschrijft de hoofdlijnen, principes en richting van het nationale 

waterbeleid in de periode 2016-2021, met een vooruitblik richting 2050. Het rijk streeft naar een duurzaam en 

klimaatbestendig waterbeheer en heeft de ambitie om de komende decennia te investeren in bescherming tegen 

overstromingen en in de zoetwatervoorziening. Het Nationaal Waterplan 2016-2021 is op 10 december 2015 

door de minister van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken vastgesteld. 

Nationaal Bestuursakkoord Water 

In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is het kabinetsstandpunt over het waterbeleid in de 21e eeuw 

vastgelegd. De hoofddoelstellingen zijn: het waarborgen van het veiligheidsniveau bij overstromingen en het 

verminderen van wateroverlast. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan ruimtelijke maatregelen boven 

technische maatregelen.  

In het NBW is ook de watertoets als procesinstrument opgenomen. De watertoets is het proces van vroegtijdig 

informeren, adviseren en beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. 

Het doel van dit instrument is waarborgen dat de waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet in beschouwing 

worden genomen als het gaat om waterhuishoudkundige relevante ruimtelijke plannen en besluiten. Uitvoering 

van de watertoets betekent in feite dat de gemeente en het waterschap samenwerken bij het uitwerken van 

ruimtelijke plannen, zodat problemen (bijvoorbeeld wateroverlast of verdroging) in het gebied zelf en de 

omgeving worden voorkomen. De watertoets is sinds 2003 verankerd in de wetgeving en hiermee verplicht voor 

alle ruimtelijke plannen en besluiten. 

Waterbeheer 21e eeuw (WB21) 

In september 2000 heeft de commissie Waterbeheer 21e eeuw advies uitgebracht over het toekomstig 

waterbeheer in Nederland. Belangrijk onderdeel van WB21 is het uitgangspunt van ruimte voor water. Er mag 

geen afwenteling plaatsvinden. Berging moet binnen het stroomgebied plaatsvinden. Dit betekent onder andere 

het aanwijzen en instandhouden van waterbergingsgebieden. Daarnaast wordt verdroging bestreden en worden 

watertekorten verminderd. 
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 Watertoets 

Omdat het aspect water in ruimtelijke plannen een mede ordenend principe is, is de watertoets geïntroduceerd. 

Deze watertoets is verplicht gesteld in november 2003 voor ruimtelijke plannen. De watertoets is een procedure 

waarbij de initiatiefnemer in overleg met de waterbeheerders de waterhuishouding van een te ontwikkelen 

gebied inricht. Belangrijkste inhoudelijke doel van de watertoets is dat initiatiefnemers ‘waterneutraal’ bouwen. 

Dit betekent voor het waterkwantiteitsaspect dat niet meer water wordt afgevoerd uit het plangebied dan in de 

situatie voor de ruimtelijke ingreep. Voor de waterkwaliteit betekent dit in ieder geval dat de waterkwaliteit in 

en om het gebied niet mag verslechteren. Bovendien mogen plannen de grondwatersituatie buiten het 

plangebied niet negatief beïnvloeden. 

3.1.2. Provinciaal waterbeleid 

 Provinciaal Waterplan Zuid-Holland 

Op 29 juni 2016 is het Regionaal waterplan Zuid-Holland 2016-2021 in werking getreden. Het Hoofdlijnenakkoord 

2015 - 2019 van het college van Gedeputeerde Staten schetst de ambitie om beleid zo veel mogelijk integraal 

vorm te geven en te anticiperen op de visie die ten grondslag ligt aan de Omgevingswet. Specifiek voor het 

regionale waterbeleid is hieraan voldaan met de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) en de Voortgangsnota 

Europese Kaderrichtlijn Water. 

Het provinciaal Waterplan Zuid-Holland geeft antwoord op de vraag wat er in de periode 2016-2021 moet 

gebeuren, om de provincie Zuid-Holland ook in de toekomst op een duurzame wijze veilig en leefbaar te houden. 

Het gaat daarbij om de volgende opgaven: 

▪ waarborgen van de veiligheid tegen overstromingen; 

▪ realiseren van mooi en schoon water; 

▪ ontwikkelen van een duurzame zoetwatervoorziening; 

▪ het realiseren van een robuust en veerkrachtig watersysteem. 

 Omgevingsverordening Zuid-Holland 

In 2019 is de omgevingsverordening Zuid-Holland vastgesteld. Daarin is onder andere vastgelegd dat, voor 

bebouwing in de bebouwde kom, de norm voor de gemiddelde overstromingskans maximaal 1 keer per 100 jaar 

is. Deze norm is van toepassing vanuit het oogpunt van berging en afvoer van regionale wateren. In de 

omgevingsverordening staan verder normen opgenomen voor regionale waterkeringen en zijn regels 

opgenomen ten aanzien van grote grondwateronttrekkingen. 

3.1.3. Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard 

Waterbeheerplan 2016-2021 

De waterbeheerder ter plaatse van het plangebied is het Hoogheemraadschap van Schieland en de 

Krimpenerwaard (HHSK). Het Waterbeheerplan 2016-2021, dat op 19 juni 2016 is vastgesteld, vervangt het 

Waterbeheerplan 2010-2015. In het Waterbeheerplan geeft het hoogheemraadschap haar visie en ambities op 

het waterbeheer voor de lange termijn; het geeft richting aan het handelen van het Hoogheemraadschap en 

biedt burgers, bedrijven, partners en andere betrokkenen zicht op wat zij van het Hoogheemraadschap kunnen 

verwachten. Daarnaast biedt het ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid. 

Het Waterbeheerplan 2016-2021 bevat nieuwe accenten, die de rode draad vormen voor de werkzaamheden in 

de komende planperiode: het Hoogheemraadschap staat daarbij voor doelmatig en duurzaam waterbeheer, in 

directe verbinding met de omgeving. 
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Het Hoogheemraadschap voert haar taken uit tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Daarbij wordt 

zorggedragen voor de leefbaarheid van het gebied en het vergroten van de toekomstbestendigheid en 

duurzaamheid van het watersysteem. Het hoogheemraadschap gaat actief in gesprek met de omgeving en staat 

open voor initiatieven van inwoners, bedrijven en partners. Daarnaast worden particuliere initiatieven 

gestimuleerd. 

Waterberging bij ruimtelijke ontwikkelingen 

In de nota "Waterberging bij ruimtelijke ontwikkelingen" (Nota waterkwantiteitsbeheer, vastgesteld op 26 juni 

2007 en aangevuld op 7 september 2007) is het beleid geformuleerd over de waterberging bij ruimtelijke 

ontwikkelingen. Samenvattend betekent het beleid het volgende: 

1. aan ontwikkelingen die resulteren in een toename van het verharde oppervlak van minder dan 500 m2 
worden geen waterbergingseisen gesteld; 

2. bij de overige ontwikkelingen wordt aan de hand van de eigenschappen van het gebied vastgesteld 
hoeveel aanvullende waterberging benodigd is. 

 
3.1.4. Gemeente Rotterdam 

Waterplan 2 Rotterdam 

De gemeenteraad van Rotterdam heeft op 18 september 2007 het Waterplan 2 Rotterdam vastgesteld.  

Het Waterplan 2 is een gezamenlijk en integraal product van alle waterbeheerders in de regio. In het Waterplan 

2 staat in hoofdlijnen beschreven hoe de gemeente Rotterdam en de waterschappen de komende tijd willen 

omgaan met het water in de stad. Hierbij wordt met name gekeken naar drie cruciale ontwikkelingen: 

▪ een hogere waterstand door de stijging van de zeespiegel. In buitendijkse gebieden ontstaan risico's op 

overstromingen. Versterking van waterkeringen is onvermijdelijk; 

▪ wateroverlast door toenemende neerslag. Door klimaatsverandering kan er in korte tijd veel neerslag 

vallen. Om dat water te verwerken is opvang en berging nodig; 

▪ strengere eisen aan de kwaliteit van het water. Rotterdam wil een aantrekkelijke waterstad zijn, met 

schoon, helder en plantrijk water. De stad moet bovendien voldoen aan de eisen uit de Europese 

Kaderrichtlijn Water. Er worden voor alle wateren in de stad kwaliteitsbeelden opgesteld volgens die 

eisen. 

Het Waterplan 2 biedt tevens een perspectief voor Rotterdam als waterstad in 2030. De gemeente en de andere 

waterbeheerders hebben op 5 juni 2013 de herijking van het Waterplan 2 vastgesteld. Dit betreft een herijking 

van de realisatiestrategie en de introductie van een nieuw uitvoeringsprogramma 2013-2018. 

3.1.5. Samenwerking met de waterbeheerder 

Samenwerking gemeente & waterbeheerders 

De gemeente Rotterdam werkt in overleg met alle betrokken waterbeheerders aan een gemeenschappelijke 
procedurele en inhoudelijke invulling van de Watertoets en de waterparagraaf.  
Conform de Watertoets heeft de gemeente in algemene zin overleg gevoerd met de waterbeheerders.  
De beheerder van het oppervlaktewater in het Max Euwe Kwartier is het Hoogheemraadschap van Schieland en 
de Krimpenerwaard. 
 
De gemeente Rotterdam (Stadsbeheer, afdeling Water) is de rioolbeheerder. Op basis van de Keur verlenen de 
waterschappen vergunningen voor werken op, in en rond watergangen en waterkeringen en voor werken die de 
waterhuishouding beïnvloeden.  
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4. Waterdoelstellingen 

4.1.1. Waterkwantiteit 

Voor het verwerken van hemelwater hanteert de gemeente de trits vasthouden, bergen en (vertraagd) afvoeren. 

In de watertoets van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard zijn de verschillende 

randvoorwaarden van het hoogheemraadschap opgenomen met betrekking tot waterberging, veiligheid, 

waterkwantiteit en beheer en onderhoud.  

De compensatie van negatieve effecten van een ruimtelijke ontwikkeling bestaat uit verschillende aspecten. Er 

worden 3 typen compensatie onderscheiden: 

▪ aanvullen van het te dempen wateroppervlak; 

▪ compensatie voor het aanbrengen van extra verharding in een gebied; 

▪ realiseren van extra waterberging om de wateropgave in het gebied te verminderen. 

Minimaal een oppervlak gelijk aan het wateroppervlak, dat wordt gedempt voor de ontwikkeling, moet binnen 

het plangebied of peilgebied worden gegraven. Bovendien moet het nieuwe water zijn aangelegd voordat het 

bestaande water wordt gedempt. Op deze manier blijft de bergingscapaciteit behouden zodat de kans op flinke 

peilstijgingen bij regenval wordt beperkt. 

4.1.2. Waterkwaliteit 

Het uitgangspunt voor waterkwaliteit is het niet afwentelen van vervuiling (drietrapsstrategie; schoonhouden, 

scheiden, zuiveren) en vuil water niet te laten stromen naar schoner water. Voor al het oppervlaktewater moet 

tenminste voldaan worden aan de MTR-norm (=maximaal toelaatbaar risico). In sommige gebieden worden 

hogere waterkwaliteitsdoelstellingen nagestreefd, bijvoorbeeld bij een natuurfunctie. 

4.1.3. Riolering 

Waterkwaliteit heeft een duidelijk relatie met de riolering. Overstorten hebben in delen van de stedelijke 

gebieden grote invloed op de waterkwaliteit. Overstorten vanuit gemengde stelsels zijn niet toegestaan. Bij 

gescheiden rioolstelsels moet rekening worden gehouden met de materiaalkeuze voor dakbedekking en 

hemelwaterafvoeren (geen uitlogende materialen). Bij straatinrichting moet voor milieuvriendelijke, zoveel 

mogelijk waterdoorlatende, materialen worden gekozen. 

Bij nieuwe ontwikkelingen wordt in de waterparagraaf beschreven hoe in de nieuwe ontwikkeling het afvalwater 

en hemelwater geregeld is. De nadere uitwerking hiervan is in het ontwerp van het rioolstelsel van de nieuwe 

ontwikkeling opgenomen. Dit ontwerp wordt opgesteld in samenspraak met de gemeente en het 

hoogheemraadschap en maakt na goedkeuring onderdeel uit van het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP). 

In het rioolontwerp moet het volgende meegenomen worden: 

▪ bij nieuwe ontwikkelingen en in nieuw in te richten gebieden geeft het hoogheemraadschap de 

voorkeur aan een (verbeterd) gescheiden stelsel. Dit om te voorkomen dat er geen schoon hemelwater 

naar de zuivering wordt afgevoerd; 

▪ de capaciteit van de hoofdtransportleiding en zuivering. Wanneer het aanbod van afvalwater toeneemt, 

doordat nieuwe woningen of bedrijven worden gebouwd, kan het betekenen dat de capaciteit van het 

rioolstelsel, de rioolgemalen of de zuivering moet worden uitgebreid. Deze uitbreidingen zijn vaak 

kostbaar en kosten tijd om voor te bereiden. Het is belangrijk dat de afdeling AWK overzicht heeft van 

de geplande ontwikkelingen, zodat hier tijdig rekening mee kan worden gehouden; 

▪ de benodigde waterberging; 

▪ de overstorten van het rioolstelsel op het oppervlaktewater; 
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▪ de toename van het verharde oppervlak; 

▪ de zuiveringsvoorziening(en). 

4.1.4. Waterveiligheid 

In de legger van Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard zijn de ligging en de minimale 

afmetingen van de waterkeringen vastgelegd. Rondom de keringen is een Keurzone vastgesteld, welke bestaat 

uit de kernzone en een beschermingszone. Binnen de kernzone en beschermingszone zijn op basis van de Keur 

beperkingen gesteld aan activiteiten die het waterkerend vermogen van de kering, nu en in de toekomst, kunnen 

aantasten. Beheer en onderhoud aan de kering moet te allen tijde mogelijk zijn. 

Het beperken van de gevolgen van een overstroming heeft betrekking op de inrichting van een gebied. Wanneer 

onverhoopt toch een overstroming plaatsvindt, moet de schade zo klein mogelijk zijn. Met de juiste 

inrichtingsmaatregelen kan de schade door een overstroming zo veel mogelijk worden beperkt. 

Hierbij kan worden gedacht aan: 

▪ het positioneren van gebruik intensieve bebouwing (o.a. ziekenhuizen en scholen) in minst onveilige 

delen/ hoger gelegen delen van het gebied; 

▪ vloerniveau boven inundatiepeil, geen kelders/souterrains of inrichting met niet gevoelige objecten; 

▪ functies toegestaan in benedenverdieping; 

▪ terpen, verhoogde delen; 

▪ aanbrengen van vluchtwegen en calamiteiten routes. 

4.1.5. Drooglegging 

Bij de inrichting van een gebied moet voldoende drooglegging worden toegepast om wateroverlast in de 

toekomst te voorkomen. Drooglegging is het verschil tussen het oppervlaktewaterpeil en het maaiveldniveau. Dit 

moet niet worden verward met de ontwateringdiepte, het verschil tussen het freatische grondwaterniveau en 

het maaiveldniveau. De ontwateringsdiepte is doorgaans kleiner dan de drooglegging door de opbolling van 

grondwater in de ondergrond. 

De bodemgesteldheid, mogelijke waterpeilstijging, gewenste functies en omgeving bepalen voor een belangrijk 

deel de passende drooglegging voor een gebied. Het blijft maatwerk per gebied. In veengebieden als de 

Krimpenerwaard is de drooglegging veel kleiner dan in Schielandse delen. In stedelijke gebieden van Schieland 

wordt vaak de volgende drooglegging geadviseerd: 

▪ vloerpeil bebouwing: 1,30m drooglegging; 

▪ hoofdwegen: 1,00m drooglegging; 

▪ overige wegen: 0,70m drooglegging. 

Verontreiniging van het grondwatersysteem moet worden voorkomen. Let op dat er maatregelen worden 

getroffen bij grondwateronttrekkingen bij bodemverontreinigingen. 

Drainage moet zoveel mogelijk direct lozen op het oppervlaktewater (eventueel via de hemelwaterafvoer bij een 

gescheiden stelsel). Voorkom aansluitingen van drainage op de riolering (DWA en hemelwaterafvoer verbeterd 

gescheiden stelsel). Grondwater is in principe schoon en zorg voor verdunning van het afvalwater en heeft 

daarmee een negatief effect op het rendement van de zuiveringen. Verticale drainages worden zoveel mogelijk 

voorkomen.  
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5. Huidige situatie 

5.1.1. Huidige situatie 

Het plangebied is in de huidige situatie (zeggende situatie april 2021) een terrein met diverse kantoorgebouwen 

met daar omheen de parkeervoorzieningen behorende bij het kantoorpand. Het verharde deel van het 

plangebied bestaat voornamelijk uit parkeervoorzieningen, bebouwing en openbare infrastructuur. De 

bebouwing op het terrein bestaat uit een viertal kantoorpanden welke allen worden gesloopt. 

Hoe het plangebied momenteel is gerioleerd, is op de kavels onbekend en in het openbare gebied geschiedt dit 

door een gescheiden rioolstelsel. In het hele projectgebied is een geringe hoeveelheid aan oppervlaktewater 

aanwezig. In de nabije omgeving zijn wel grotere hoeveelheden oppervlaktewater aanwezig. 

5.1.2. Hoogteligging en grondopbouw 

In figuur 3 is de maaiveldhoogte van het gebied weergegeven (bron AHN3). De hoogte van het maaiveld in fase 1 

varieert van laagste punt ca. NAP -1,00m in het noordwesten van het gebied tot ca. NAP 3,50m in het zuidoosten 

van het gebied. Waarbij er een klimmende lijn is langs de Kralingse Zoom richting het zuiden van NAP -1,00m tot 

een hoogte van ca. NAP 2,90. Op figuur 3 is te zien dat langs de Kralingse Zoom een taludlichaam ligt, vanaf de 

kruising stijgt het maaiveld weer sterk tot NAP 3,90m iets voor bij de noordoosthoek. In deze richting loopt het 

maaiveld dan ook substantieel op, net als in de richting oost-west vanaf de Kralingse Zoom. De gemiddelde 

maaiveldhoogte van het terrein is ca. NAP 3,40m.  

In fase 2 varieert het maaiveld tussen de ca. NAP 3,50m en NAP 4,00m, met een gemiddelde maaiveldhoogte van 

ca. NAP 3,70m. 

Bodemgegevens van geologisch booronderzoek zijn beschikbaar op DINOloket. De bodem bestaat voornamelijk 

uit klei, met een tweetal veenlagen in de bovenste 10,0m. Uit recent bodemonderzoek blijkt dat de bovenste 

2,0m bestaat uit zand, dit is mogelijk later opgebracht bij de diverse ontwikkelingen. 

 
Figuur 3 - AHN 3, Brainpark 
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5.1.3. Oppervlaktewater 

Een groot deel van het plangebied ligt in één peilgebied. Dit peilgebied heeft een oppervlaktewaterpeil van NAP 

+2,75m. Het gedeelte Brainpark I is relatief hooggelegen en ligt in het peilgebied GPG-169. Het oppervlaktewater 

aan de noordzijde van het Brainpark I is gelegen in het peilgebied GPG-185. Dit peilgebied heeft een 

oppervlaktewaterpeil van NAP -2,35m. Het oppervlaktewater t.p.v. Fase 2 staat d.m.v. een ‘singelverbinding’ in 

contact met de overige waterpartijen op het Brainpark. 

Het oppervlaktewater in het noordelijke deel van het gebied Kralingse Zoom wordt door gemaal Groene 

Wetering II op peil gehouden. Overtollig water wordt uitgeslagen op de Nieuwe Maas. Daarnaast draagt ook 

gemaal Fascinatio, ten oosten van de A16, bij aan het op peil houden van dit peilgebied. 

Actuele gegevens over de waterkwaliteit in het gebied zijn niet bekend. Wel zullen de aanwezige overstorten, als 

vermeld in paragraaf 2.1.5., een negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit. 

5.1.4. Grondwater 

Voor grondwater zijn er verschillende peilbuizen in de directe omgeving en in het plangebied aanwezig. In het 

Brainpark I gebied is er conform DINOloket één peilbuis aanwezig met een gemiddelde ontwateringsdiepte 

groter dan de vereiste 0,80 meter. 

Uit recent bodemonderzoek zijn in diverse peilbuizen rondom het plangebied metingen verricht. Hieruit kwamen 

momentopnames naar voren van de grondwaterstanden tussen de 1,25m en 2,70m onder maaiveld. Echter zijn 

de maaiveldhoogten onbekend van deze peilbuizen. Kijkende naar de AHN3 gegevens en de locaties van de 

peilbuizen is te concluderen dat het grondwaterpeil op ca. NAP 2,05m zit. Waarbij peilbuisnummer 21 

substantieel lager zit, op ca. NAP 0,80m, wat echter goed te verklaren is door het sterk dalende maaiveld. 

Gebaseerd op het huidige maaiveld is er sprake van lokaal een gemiddelde drooglegging van ca. 1,50m. 

5.1.5. Riolering 

Het bestemmingsplangebied valt grotendeels binnen rioleringsdistrict 2. Dit district voert het rioleringswater af 

naar de AWZI Kralingseveer. In het projectgebied ligt momenteel een gemengd rioolstelsel. Dit betekent dat het 

hemelwater en het afvalwater niet afzonderlijk van elkaar worden afgevoerd. Dit stelsel is echter aangesloten op 

het gemengde stelsel van de gemeente. In het gebied is één overstort aanwezig in de direct omgeving ter hoogte 

van het kantoor van Sweco. 

Ook bevindt er zich een vuilwatergemaal in het gebied op de kruising Max Euwelaan – K.P. van der Mandelelaan. 

Dit vuilwatergemaal is gekoppeld aan het gemengd rioolstelsel welke in de Max Euwelaan en K.P. van der 

Mandelelaan ligt. Het gemaal dient om de bovendrempelberging van het gebied Brainwave te benutten. 

Ten noorden van fase 2 is een schoonwatergemaal gesitueerd. Dit gemaal heeft een tweetal functies, namelijk 

het voorzien van een wateraanvoer voor het kunstwerk ‘Sjatoodoo’ en het heeft de functie als 

‘singelwateraanvoer’ voor de waterpartijen op het Brainpark en de waterpartij naast de Abram van 

Rijckevorselweg achter de huisnummers K.P. van der Mandelelaan 90/100. 
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Figuur 4 - bestaand riool Brainpark 

5.1.6. Waterveiligheid 

In het plangebied bevinden zich geen primaire of regionale waterkeringen. 

Het plangebied ligt geheel binnendijks, binnen de primaire waterkeringen van dijkring 14 (Zuid-Holland). Deze 

dijkring heeft een overschrijdingskans van 1 op 10.000 jaar. 

De gevolgen van een overstroming binnendijks zijn afhankelijk van meerdere aspecten, zoals de locatie waar de 

overstroming plaatsvindt, de afstand tot de waterkering en de maaiveldhoogtes in het gebied. Om een indicatie 

van de risico’s te krijgen heeft de provincie Zuid-Holland voor de gehele provincie berekend welke gebieden in de 

huidige situatie bij een doorbraak van de primaire kering onder water lopen en indicatief welke 

overstromingsdiepte er op de kwetsbare locaties bereikt kan worden. 
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Figuur 5 - potentiële waterdiepte bij doorbraak primaire kering (huidige bestemmingsplan) 

 
Hieruit blijkt dat het uiterste noordelijke deel van het plangebied ca. 0,80 – 2,00 meter onder water kan komen 

te staan. 

5.1.7. Eenheden huidige situatie 

Onderstaand zijn weergegeven de oppervlaktes van de huidige inrichting van het terrein op basis van de 

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), status april 2021. 

 Huidige situatie Bestaand Eenheid 

- verhard oppervlak (bestaand) 9.715 m2 

- water (bestaand) 555 m2 

- onverhard oppervlak (bestaand) 11.075 m2 

- bebouwd oppervlak (slopen) 3.650 m2 

- bebouwd oppervlak (handhaven) 0 m2 

      

Totaal oppervlak 24.995 m2 
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6.  Toekomstige situatie 

6.1.1. Toekomstige situatie 

Het plangebied bestaat uit een tweetal fases, waarbij één fase is gelegen tussen de Kralingse Zoom en de Max 

Euwelaan (fase 1) en één fase aan de K.P. van der Mandelelaan (fase 2). In beide fases wordt er een geheel nieuw 

gebouwencomplex gebouwd welke als basis wordt voorzien van een parkeergarage. Voor het overgrote deel 

wordt het kavel daarmee verhard oppervlak, echter wordt er wel getracht het gebied een groene uitstraling te 

geven door de toekomstige inrichting. 

6.1.2. Uitgiftepeilen en peilenplan 

Voor beide fases is reeds een tekening opgesteld met de gewenste uitgiftepeilen van de kavels. Fase 1 en Fase 2 

worden beide uitgegeven op ca. NAP 4,00m. Waarbij op de kruising K.P. van der Mandelelaan – Max Euwelaan 

het uitgiftepeil ca. NAP 3,15m bedraagt. 

 
Figuur 6 - uitgiftepeilentekening, 505_SO_10 - situation Brainpark 

6.1.3. Oppervlaktewater en waterberging 

Het oppervlaktewater t.p.v. fase 2 komt te vervallen in de toekomstige situatie, hiermee vervalt ook de 

verbinding van de waterpartij aan de noordzijde met het grote wateroppervlak te midden van Brainpark.  

In het toekomstige ontwerp van de openbare ruimte wordt er rekening gehouden met 2.980 m2 nieuw 

oppervlaktewater. Het is echter nog onbekend op welke wijze dit wordt vormgegeven. 

Met de overige nieuwe ontwikkeling ontstaat er een toename van het verhard oppervlak. Conform de huidige 

situatietekening neemt het verhard oppervlak toe met 7.900 m2. Bij een dergelijke toename valt het project 

binnen de noemer ‘Middelgrote plannen’. Voor middelgrote plannen past HHSK een gestandaardiseerde 

berekeningsmethode toe op basis van de normen voor waterkwantiteit. Zij berekent deze op basis van de 

Watertoets. 
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6.1.4. Grondwater 

Op de beide kavels wordt er een parkeergarage gerealiseerd met aan de noordzijde een bodempeil op huidig 

maaiveld en aan de zuidzijde een bodempeil van ca. 4,00m onder huidig maaiveld.  

Er is tot op heden geen onderzoek verricht op wat de invloed zal zijn van de parkeergarages op de 

grondwaterstromingen. Dit dient in een vervolgfase nader te worden uitgezocht. 

6.1.5. Riolering, afkoppelen en infiltreren 

In de nieuwe ontwikkeling wordt er een gescheiden rioolstelsel aangelegd oftewel het hemelwater en vuilwater 

zal apart van elkaar worden aangeboden op het gemeenteriool. In de huidige situatie betreft dit een gemengd 

systeem. 

Voor Fase 1 is er een beoordeling gedaan voor wat de nieuwe belasting zal zijn op het gemeenteriool. Kijkende 

naar het huidige gebruik en het toekomstige gebruik, zal dit een grotere waarde zijn. De uitstoot van het 

vuilwater zal dan ca. 227,1 ltr/seconde bedragen en voor het hemelwater ca. 141,3 ltr/seconde. 

Voor Fase 2 is dit onderzoek nog niet verricht, het is aan te bevelen dit op korte termijn te laten doen. 

6.1.6. Waterveiligheid 

Het gebied van Fase 1 en Fase 2 wordt deels opgehoogd, waarbij aan de noordwestzijde van Fase 1 er een inrit 

naar de parkeergarage wordt gerealiseerd. Dit betreft ook qua maaiveld het laagste peil van het gebied. Kijkende 

naar figuur 5 dient beoordeeld te worden of er, i.v.m. de overschrijdingskans van 1 op 10.000 jaar van een 

dijkdoorbreuk, maatregelen getroffen dienen te worden. 

6.1.7. Eenheden toekomstige situatie 

Onderstaand zijn weergegeven de oppervlaktes van de toekomstige inrichting van het terrein op basis van het 

structuurontwerp voor Fase 1 en Fase 2 en de situatietekening t.b.v. het omliggende gebied, februari 2021. 

Toekomstige situatie Nieuw Eenheid 

- verhard oppervlak (nieuw) 11.005 m2 

- water (nieuw) 0 m2 

- onverhard oppervlak (nieuw) 3.730 m2 

- bebouwd oppervlak (nieuw) 10.260 m2 

- bebouwd oppervlak (handhaven) 0 m2 

      

Totaal oppervlak 24.995 m2 
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7. Conclusie 

7.1.1. Algemeen 

De ontwikkeling van het Max Euwe Kwartier fase 1 en 2 voorziet in een geheel nieuw gebouwencomplex, 

waardoor het verharde oppervlak met ca. 7.900m2 toeneemt. Tegelijkertijd wordt getracht het gebied een 

groene uitstraling te geven.  

Compensatie voor het te dempen oppervlaktewater en de toename aan verhard oppervlak, wordt gezocht in het 

graven van 2.980 m2 oppervlaktewater in het toekomstige openbaar gebied in het peilgebied GPG-169. 

7.1.2. Riolering 

Het huidige gemengde rioolstelsel wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel, waarbij het hemelwater en 

vuilwater apart op het gemeentelijk gemengd stelsel worden aangeboden. 

Voor fase 1 is de nieuwe belasting op het gemeentelijk riool bekent. Hiervoor dient beoordeeld te worden of het 

gemeentelijk riool deze capaciteit aankan. 

Voor fase 2 is de belasting nog onbekend en dient deze berekend en beoordeeld te worden.  

Advies is om een coördinatie-overleg met de gemeente in te plannen. 

7.1.3. Grondwater 

Er is tot op heden geen onderzoek verricht op wat de invloed zal zijn van de parkeergarages op de 

grondwaterstromingen. Dit dient in een vervolgfase nader onderzocht te worden. Afstemming dient plaats te 

vinden met de gemeente Rotterdam en het Waterschap.  

7.1.4. Bergende voorzieningen 

Om de wateropgave in het gebied te verminderen kan extra waterberging gecreëerd worden. In een volgend 

stadium zullen de verschillende mogelijkheden onderzocht dienen te worden. Te denken valt aan: 

▪ waterretentiedak/daktuinen; 

▪ vergroening; 

▪ hergebruik water; 

▪ ondergrondse waterberging. 

De reactie van het Waterschap op de watertoets is nog niet binnen. Advies is om gezamenlijk de mogelijke 

maatregelen en alternatieve vormen van waterberging te bespreken.  

7.1.5. Hoogteligging 

De bestaande terp wordt ontgraven en het gebouw wordt hierin aangebracht. Beoordeeld dient te worden of er 

maatregelen getroffen dienen te worden voor een mogelijke dijkdoorbraak met een kans van 1 op 10.000 jaar. 

Het advies is om de inrit, eventuele ramen en ventilatieopeningen van de parkeerkelders ruim boven het 

maximale waterpeil aan te leggen zodat geen wateroverlast optreedt bij forse peilstijgingen. 
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Bijlage 2: Structuurontwerp Max Euwe Quartier fase 2, februari 2021, Bakkers I Hommen 

Development 
 

- separate bijlage 
 

  



 

 
21 

 
Bijlage 3: VO situatietekening d.d. 19-11-2020, Group A 
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Bijlage 4: Situatietekening Max Euwe Quartier, pagina 38 uit Structuurontwerp 

  



max euwe quartier

structuurontwerp pagina  //  38

Situatie tekening



 

 
23 

 
Bijlage 5: Watertoets Max Euwe Quartier april 2021 

  



datum 9-4-2021
dossiercode    20210409-40-26081

Geachte heer/mevrouw,

U heeft, via www.dewatertoets.nl, een watertoets uitgevoerd voor een plan binnen het beheergebied van het Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard. Op basis van de door u verstrekte gegevens concluderen wij dat er waterstaatkundige belangen zijn. Deze
belangen zijn zodanig van aard en omvang dat overleg met het hoogheemraadschap gewenst is.

Wij verzoeken u het (voor)ontwerp-bestemmingsplan aan het hoogheemraadschap toe te zenden en ons in de gelegenheid te stellen hierop te
reageren. Vooruitlopend hierop verzoek ik u het plan te voorzien van een uitgebreide waterparagraaf waarin u ingaat op de huidige
waterhuishoudkundige situatie en wat de gevolgen zijn van de voorgenomen ontwikkelingen.

Voor het maken van de waterparagraaf kunt u gebruik maken van de bijgevoegde uitgangspuntennotitie met daarin per categorie, de
waterstaatkundige uitgangspunten van het hoogheemraadschap verwoord.

Hoogachtend,

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Maasboulevard 123
3063 GK Rotterdam

Telefoon: 010 45 37 335
E-mail: info@hhsk.nl

Uitgangspuntennotitie Max Euwe Kwartier Max Euwelaan 48 Rotterdam

Deze uitgangspuntennotitie bevat de waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieen en randvoorwaarden van hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard en dient als hulpmiddel voor de eerste aanzet van een waterparagraaf.

De relevante randvoorwaarden voor het plan Max Euwe Kwartier zijn gerangschikt onder 7 streefbeelden ingedeeld op basis van de drie
waterthema's: Veiligheid, waterkwantiteit en waterkwaliteit. Van streefbeeld naar randvoorwaarde vindt u de strategie, die erop gericht is het
streefbeeld te verwezenlijken. U krijgt op deze manier een goed overzicht van de randvoorwaarden en kan eveneens herleiden waarop deze
gebaseerd zijn. Deze dienen als goed uitgangspunt voor gesprek. De strategie en randvoorwaarden worden alleen vermeld als dit voor het
plan relevant is.

Waterveiligheid
In het Nationaal Waterplan is de meerlaagsveiligheid of veiligheidsketen geintroduceerd. Dit houdt in dat de waterveiligheid op drie
manieren moet worden geborgd, te weten:

● voorkomen van een overstroming
● beperken van de gevolgen van een overstroming
● het bestrijden van calamiteiten en rampen

Het voorkomen van overstromingen richt zich op de waterkeringen. De waterkeringen op orde te brengen en te houden het primaire doel. Het
is de taak van het hoogheem-raadschap om de waterkeringen veilig en robuust te houden. Daarbij constant zoekend naar de balans tussen de
belangen en wensen van omgeving en wat het beheer en veiligheidsvraagstuk vereist van een waterkering. Ook gericht op klimatologische
ontwikkelingen in de komende decennia.

Behalve door het verkleinen van de overstromingskans (versterken van waterkeringen) kan het overstromingsrisico worden verkleind door de
gevolgen van een overstroming te beperken. Het beperken van de gevolgen van een overstroming heeft betrekking op de inrichting van een
gebied. Wanneer onverhoopt toch een overstroming plaatsvindt, moet de schade zo klein mogelijk zijn. Met de juiste inrichtingsmaatregelen
kan de schade door een overstroming zo veel mogelijk worden beperkt. Hierbij kan worden gedacht aan:

● het positioneren van gebruiksintensieve bebouwing (o.a. ziekenhuizen en scholen) in minst onveilige delen/hoger gelegen delen van het
gebied

● vloerniveau boven inundatiepeil, geen kelders/souterrains of inrichting met niet gevoelige objecten;

"mailto:info@hhsk.nl"


● functies toegestaan in benedenverdieping
● terpen, verhoogde delen
● aanbrengen van vluchtwegen en calamiteiten routes

Watersystemen/Waterkwantiteit
Het uitgangspunt voor het watersysteem is het faciliteren van de ruimtelijke functies en belangen in het gebied. Over het algemeen
functioneert het watersysteem het best met grote, robuuste eenheden. Het streven is daarbij om bij ontwikkelingen zo groot mogelijk
aaneengesloten peilgebieden te creëeren en te behouden en lokale afwijkende peilen zoveel mogelijk op te heffen.

De te handhaven waterpeilen zijn vastgelegd in onze peilbesluiten. Het waterpeil wordt gehandhaafd door peilregulerende kunstwerken,
zoals gemalen en stuwen en mag niet zonder goedkeuring van het hoogheemraadschap worden aangepast.

De hoofdwatergangen vormen de hoofdinfrastructuur van het watersysteem. De primaire functie van de hoofdwatergangen is de aan- en
afvoer van water. De functie van ander oppervlaktewater is vooral waterberging en heeft in principe de status 'overig water'.
Hoofdwatergangen zijn over het algemeen ruim zodat ze voldoende doorstroomprofiel hebben. Het systeem moet robuust genoeg zijn om
hevige neerslag binnen het peilgebied te kunnen opvangen alvorens af te wentelen op naburig gebied.
Voor de oevers langs open water wordt gestreefd naar een onderhoudsvriendelijke inrichting (inclusief bereikbaarheid). Voor
hoofdwatergangen geldt standaard een zgh. Keurzone van tenminste vijf meter aan weerszijden van de watergang.

Uitgangspunt is dat ontwikkelingen geen negatief hebben op de waterhuishouding van de omgeving. Landelijk is dit waterbeleid opgenomen
in het Waterbeheer 21e eeuw - WB21 (vasthouden, bergen en dan pas afvoeren van water) en in het NBW (actueel). Dit houdt in dat
waterafvoer uit het gebied niet mag toenemen en het probleem dus niet wordt afgewenteld op andere gebieden.

De compensatie van negatieve effecten van een ruimtelijke ontwikkeling bestaat uit verschillende aspecten. Er worden 3 typen compensatie
onderscheiden:

● 1. aanvullen van het te dempen wateroppervlak
● 2. compensatie voor het aanbrengen van extra verharding in een gebied
● 3. realiseren van extra waterberging om de wateropgave in het gebied te verminderen

Minimaal een oppervlak gelijk aan het wateroppervlak, dat wordt gedempt voor de ontwikkeling, moet binnen het plangebied of peilgebied
worden gegraven. Bovendien moet het nieuwe water zijn aangelegd voordat het bestaande water wordt gedempt. Op deze manier blijft de
bergingscapaciteit behouden zodat de kans op flinke peilstijgingen bij regenval wordt beperkt.

In watersystemen wordt gestreefd naar aaneengesloten waterelementen met een minimum aantal duikers en/of andere kunstwerken en zonder
doodlopende einden. De lengtes van duikers mogen niet langer zijn dan voor het doel hiervan strikt noodzakelijk is. Let ook op dat de
kunstwerken voldoende ruime dimensies hebben om te veel opstuwing bij de kunstwerken te voorkomen. In overleg met het
hoogheemraadschap kan over de minimale afmetingen kunstwerken specifieke afmetingen worden besproken, maar in zijn algemeenheid
gelden de volgende uitgangspunten:

minimale diameter duikers in hoofdwatergangen Ø 1.000 mm (Schieland)

minimale diameter duikers in hoofdwatergangen alleen bruggen* (KriWa)

minimale diameter duikers in overige watergangen Ø 600 mm (Schieland)

minimale diameter duikers in overige watergangen(KriWa): Ø 500 mm (KriWa)

duikers met 1/3 lucht ten opzichte van schouwpeil (KriWa) of zomerpeil (Schieland)

minimale breedte bruggen 2,0 m

minimale vrije hoogte bruggen boven hoogste waterpeil 1,0 m (Schieland)

minimale vrije hoogte bruggen boven hoogste waterpeil 0,65 m (KriWa)



Voor het aanbrengen van kunstwerken geldt een een meldings- of vergunningplicht.

Het landelijk waterbeleid schrijft voor dat ontwikkelingen waterneutraal moeten worden gerealiseerd. Dit betekent dat de versnelde afvoer
van water door de verhardingstoename moet worden gecompenseerd. In de regel moet daarom aanvullende waterberging in de vorm van
oppervlaktewater worden gegraven. In bepaalde gevallen kan de benodigde aanvullende waterberging ook met alternatieve waterberging
worden opgelost.

De benodigde aanvullende waterberging wordt door het hoogheemraadschap berekent volgens de landelijke norm (NBW afspraken). De
norm verschilt per gebiedsfunctie (woongebied, bedrijfsterrein of glastuinbouwgebied) en is mede gebaseerd op de actuele
klimaatontwikkelingen en de daaraan gelieerde wateropgave in het gebied. De benodigde aanvullende waterberging wordt berekend als
volume en doorgaans omgerekend in een wateroppervlak of percentage.

Voor 'toename van verharding bij ruimtelijke ontwikkelingen' heeft Schieland en de Krimpenerwaard beleid vastgesteld. Dit beleid kunt u 
hiervinden.

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

● compenserende waterberging wordt in beginsel gerealiseerd door het graven van open water;
● compensatie vindt in beginsel plaats binnen de grenzen van het plangebied;
● wanneer compensatie in het plangebied niet mogelijk is, dan wordt de compensatie in ieder geval gerealiseerd in hetzelfde peilgebied.
● wanneer er geen mogelijkheid is om compenserende waterberging te realiseren binnen het plangebied of het peilgebied kan in overleg

met het hoogheemraadschap een andere positie worden bepaald. Tevens zijn onder restricties bepaalde vormen van alternatieve
waterberging bespreekbaar. Voor het beleid t.a.v. "alternatieve vormen van waterberging" klik hier.

● waterberging wordt gerealiseerd vóór uitvoering van het plan.
● het aanbrengen van >500 m2verharding is vergunningplichtig op grond van de Keur van Schieland en de Krimpenerwaard

De berging wordt niet later gerealiseerd dan de uitvoering van de rest van het plan.

Daarbij:

● Hoofdwaterstructuur met de bestemming "water" opnemen op de verbeelding. In bepaalde gevallen volstaat een aanduiding binnen een
andere bestemming ook.

● In toelichting en bij voorkeur in regels opnemen dat op grond van de Keur onderhoudsstroken langs de hoofdwatergangen moeten
worden vrijgehouden. Indien de ligging van de onderhoudsstroken exact bekend is, is het gewenst deze ook op de verbeelding op te
nemen.

● Vastleggen van belangrijke peilregulerende kunstwerken op verbeelding en in de regels. De voorwaarden in de regels moeten een
goede bedrijfsvoering niet hinderen.

Wateraanvulling opnemen in toelichting en indien belangrijk ook in regels. Bij minder belangrijke plannen kan ook worden verwezen naar
de watervergunning.

Informatie:

● Waterbeheerplan 2010-2015 (WBP 2010-2015)
● Peilbesluiten (peilbesluiten)
● Leggers van de watergangen (leggers watersystemen)

Watersystemen/onderhoud en inrichting
Voor water is ruimte nodig. Ons advies is ruime watergangen met flauwe oevers aan te leggen. Om een gezond watersysteem te ontwikkelen
moet water beschikken over voldoende licht en lucht. Onder gezond water verstaan we voldoen aan GEP (waterlichamen) en voldoen aan
STOWA klasse 3 (overig water). Bomen, hoge bebouwing, bebouwing boven water en steigers en vlonders geven schaduw en bladval.
Bladval heeft een negatief effect op de waterkwaliteit door voedselrijkdom en baggeraanwas. Schaduwwerking over grote
wateroppervlakken leidt eerder tot dood water. Probeer overkluizingen, bomen en bebouwing langs het water bij nieuwe ontwikkelingen te
voorkomen. Wanneer andere belangen of ontwikkelingen dergelijke bouwwerken of beplanten verlangen, beperk het dan tot een zo klein
mogelijk oppervlak en kies een gunstige locatie rekening houdend met de zonnestand en overheersende windrichtingen. Ook wanneer het
oppervlaktewater betreft dat niet in het plangebied is gelegen.

Zorg voor goede zichtbaarheid op het water of voor een goede afscheiding in gebieden waar veel kinderen verblijven, bijv. in kinderrijke
gebieden of bij scholen/opvang.

"http:/www.schielandendekrimpenerwaard.nl/loket/regelgeving/beleid_waterberging_bij_ruimtelijke_ontwikkelingen"
"http:/www.schielandendekrimpenerwaard.nl/loket/regelgeving/alternatieve_vormen_van_water_vasthouden_en_bergen_2012"
"http:/www.schielandendekrimpenerwaard.nl/wat_doet_hhsk/waterbeheerplan"
"http:/www.schielandendekrimpenerwaard.nl/wat_doet_hhsk/waterpeil/peilbesluiten_0"
"http:/www.schielandendekrimpenerwaard.nl/wat_doet_hhsk/waterpeil/leggers"


In het beheergebied van Schieland en de Krimpenerwaard komen op veel plaatsen slappe bodems voor met een geringe bodemstabiliteit. Dit
komt doordat er een fragiel evenwicht bestaat tussen het gewicht van het grondpakket dat aan de oppervlakte ligt en de druk van het diepe
grondwater. Hierdoor kan de waterbodem plaatselijk loslaten en omhoog worden gedrukt. Dit fenomeen doet zich met name voor bij grote
wateroppervlakken. Per gebied moet aan de hand van de aspecten ecologie, waterhuishouding en technische mogelijkheden (BBT) en
financieren een afweging worden gemaakt welke methode of techniek van grond-verbetering het beste is.

Bij het ontwerp van een plan moet goed rekening worden gehouden met het onderhoud van het watersysteem. Het oppervlaktewater moet
bereikbaar zijn voor het onderhoudsmaterieel (belastingstype landbouwmaterieel). Zorg voor goed toegankelijke oevers en te water laat
plaatsen en voorkom obstakels als bomen, lantarenpalen en bebouwing direct langs de oever.

Deze zogeheten onderhoudsstroken' zijn bij hoofdwatergangen tenminste vijf meter. Zie ook de legger van de watergangen, waarin deze
waterstaatswerken zijn opgenomen.

Daarbij:

● Water en onderhoudsstroken vastleggen op verbeelding en voorwaarden opnemen in regels, zie ook "Watersystemen/waterkwantiteit".
● Reserveer ruimte voor onderhoud langs oevers watergangen.

Watersystemen/waterkwaliteit en ecologie
Het bereiken van een goede (ecologische) waterkwaliteit is om meerdere redenen een belangrijke opgave. Enerzijds volgt dit vanuit Europese
wet- en regelgeving. De Europese Kaderrichtlijn Water stelt dat de huidige en toekomstige waterlichamen in 2015 moeten voldoen aan het
Goed Ecologisch Potentieel (GEP: ecologisch doel specifiek voor belangrijke delen van het watersysteem) in 2015. Daarnaast hanteert het
hoogheem-raadschap het algemene beleid dat de waterkwaliteit in alle overige wateren moet voldoen aan 'STOWA klasse III'. Anderzijds is
vanuit het perspectief en ambitieniveau van het toekomstige wonen, werken en recreëren een goede water- en ecologische kwaliteit gewenst.
Voor de nieuw in te richten gebieden betekent dit dat we meteen streven naar een stabiel, helder en waterplantenrijk waterecosysteem. De
manier waarop het watersysteem wordt ingericht, is hiervoor in belangrijke mate bepalend.

Behalve de inrichting, zijn ook de gebiedseigenschappen bepalend voor welke water- en ecologische kwaliteit er kan worden behaald. Een
geschikte methode om per gebied passende en haalbare doelen en maatregelen af te leiden is de methodiek van de waterkwaliteitsbeelden.
Daarbij wordt per watertype of deelgebied op grond van de huidige kwaliteit en gebiedseigenschappen afgeleid welke kwaliteit haalbaar is en
welke maatregelen er zijn om het meest effectief de gewenste doelen te halen.

De inrichting van het watersysteem in een nieuwe plan mag niet leiden tot ecologische knelpunten. De inrichting van het watersysteem moet
zodanig worden uitgevoerd dat zo veel mogelijk bestaande knelpunten worden weggenomen geen nieuwe knelpunten ontstaan.
Aandachtspunten zijn de aanwezigheid van voldoende diep water voor de overwintering van vis of eenvoudig bereikbaar voor vis en
verbindingen langs watergangen voor de migratie van andere fauna. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ecologische duikers/ faunapassages (met
droge rand voor amfibieën en kleine zoogdieren), vispasseerbare kunstwerken en flauwe (natuurvriendelijke) oevers.

Het hoogheemraadschap stimuleert de aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Onder natuurvriendelijke oevers (nvo's) verstaan we flauwe oevers die deels in het water en deels op het droge talud liggen en die gunstig
zijn voor planten en dieren. Wanneer een dergelijke oever goed wordt aangelegd en onderhouden, ontstaat gevarieerde plantengroei waar
(water)dieren kunnen schuilen, verblijven en zich voortplanten. Hoe een nvo het best kan worden ontworpen hangt van verschillende
factoren af. In het algemeen geldt dat ruime en flauwe onderwateroevers het meest gunstig zijn. Wanneer de ruimte ontbreekt, kunnen ook
andere profielen worden toegepast met onderwaterbeschoeiing, plasdraszones en minder flauwe oevers. Zie bijlage voor voorbeeldprofielen
van nvo. Belangrijke aandachtspunten voor nvo's zijn:

● Welk waterkwaliteitsbeeld wordt nagestreefd?
● Is de locatie geschikt voor een nvo rekening houdend met ruimtegebruik, bereikbaarheid, bodemgesteldheid, zonnestand,

schaduwwerking, bomen, etc?
● Is de nvo goed bereikbaar voor onderhoud?
● Maak afspraken over (de verantwoordelijkheid voor) het onderhoud?
● Welk beheerregime is noodzakelijk om de nvo gezond en aantrekkelijk te houden?
● Heeft HHSK in het peilgebied een opgave om nvo aan te leggen (KRW)?

Het hoogheemraadschap denkt graag mee over de inrichting van een natuurvriendelijke oever. Voor meer informatie vindt u hierhet
programma van eisen.

"http:/www.schielandendekrimpenerwaard.nl/wat_doet_hhsk/waterkwaliteit/natuurvriendelijke"


Uitgangspunt is dat vervuiling van het watersysteem (en het milieu) moet worden voorkomen. Bij ontwikkelingen moeten geen nieuwe
vervuilingsbronnen worden geïntroduceerd. Uitlogende metalen, PAK's, bepaalde coatings en andere stoffen kunnen leiden tot belasting van
het oppervlakte- en grondwater. Wanneer afstromend water (licht) verontreinigd is, moet het afstromend worden gezuiverd met behulp van
zuiveringsvoorzieningen. In het ontwerp van het watersysteem wordt uitgegaan van het principe schoon houden, scheiden, zuiveren
(3-traps-strategie waterkwaliteit). Verontreinigingen worden in beginsel voorkomen, vervolgens worden deze aangepakt bij de bron.

De voor demping van bestaande watergangen gebruikte materialen moeten voldoen aan de eisen uit het Besluit Bodemkwaliteit.

Voor waterhuishoudkundige werken zijn alleen milieuvriendelijke en niet-uitlogende materialen toegestaan.

Het verdient de voorkeur bij de inrichting van nieuwe terreinen preventieve maatregelen te nemen die onkruidbestrijding m.b.v. chemische
bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk voorkomen.

Lozingen in oppervlaktewater van hemelwater die als gevolg van uitlogende materialen verwerkt in bouwwerken (bijv. zinken of koperen
daken) verontreinigd zijn geraakt zijn vergunningplichtig. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op straatverharding is ongewenst
en mag volgens wettelijke gebruiksvoorschriften uitsluitend volgens de DOB-methode (Duurzaam OnkruidBeheer) worden toegepast.

Riolering
Waterkwaliteit heeft een duidelijk relatie met de riolering. Overstorten hebben in delen van de stedelijke gebieden grote invloed op de
waterkwaliteit. Overstorten vanuit gemengde stelsels zijn niet toegestaan. Bij gescheiden rioolstelsels moet rekening worden gehouden met
de materiaalkeuze voor dakbedekking en hemelwaterafvoeren (geen uitlogende materialen). Bij straatinrichting moet voor
milieuvriendelijke, zoveel mogelijk waterdoorlatende, materialen worden gekozen.

Bij nieuwe ontwikkelingen wordt in de waterparagraaf beschreven hoe in de nieuwe ontwikkeling het afvalwater en hemelwater geregeld is.
De nadere uitwerking hiervan is in het ontwerp van het rioolstelsel van de nieuwe ontwikkeling opgenomen. Dit ontwerp wordt opgesteld in
samenspraak met de gemeente en het hoogheemraadschap en maakt na goedkeuring onderdeel uit van het Gemeentelijk RioleringsPlan
(GRP).

In het rioolontwerp moet het volgende meegenomen worden:

● 1. Bij nieuwe ontwikkelingen en in nieuw in te richten gebieden geeft het hoogheemraadschap de voorkeur aan een (verbeterd)
gescheiden stelsel. Dit om te voorkomen dat er geen schoon hemelwater naar de zuivering wordt afgevoerd.

● 2. Capaciteit hoofdtransportleiding en zuivering. Wanneer het aanbod van afvalwater toeneemt doordat nieuwe woningen of bedrijven
worden gebouwd, kan het betekenen dat de capaciteit van het rioolstelsel, de rioolgemalen of de zuivering moet worden uitgebreid.
Deze uitbreidingen zijn vaak kostbaar en kosten tijd om voor te bereiden. Het is belangrijk dat de afdeling AWK overzicht heeft van de
geplande ontwikkelingen zodat hier tijdig rekening mee kan worden gehouden.

● 3. De benodigde waterberging
● 4. De overstorten van het rioolstelsel op het oppervlaktewater.
● 5. De toename van het verharde oppervlak
● 6. De zuiveringsvoorziening(en)

Ruimtelijke relevantie
De hoofdtransportleidingen, hoofdrioolgemalen en zuiveringen moeten planologisch worden beschermd in de ruimtelijke plannen.
Genoemde objecten moeten op de verbeelding en in de regels van het bestemmingsplan worden opgenomen met een eigen
(dubbel)bestemming. Houdt daarbij rekening met de geur- en geluidscontour rondom zuiveringen en rioolgemalen. Nieuwe functies nabij
zuiveringen en gemalen kunnen een goede bedrijfsvoering in de weg staan en dat moet worden voorkomen.

Aandachtspunten met betrekking tot riolering moeten worden beschreven in de waterparagraaf. Denk aan het type rioolstelsel, principes van
duurzaam bouwen en het opstellen van een rioleringsplan.

Afvalwatertransportleidingen krijgen een eigen bestemming op de verbeelding. De in de regels vermeldde afmetingen moeten ruim genoeg
zijn voor goede bedrijfsvoering. In de regel geldt hierbij een werkstrook van tenminste 3 meter aan weerszijden van de leiding
(leidingbreedte + 2x3 meter strook)



Grondwater en ontwatering
Bij de inrichting van een gebied moet voldoende drooglegging worden toegepast om wateroverlast in de toekomst te voorkomen.
Drooglegging is het verschil tussen het oppervlaktewaterpeil en het maaiveldniveau. Dit moet niet worden verward met de
ontwateringdiepte, het verschil tussen het freatische grondwaterniveau en het maaiveldniveau. De ontwateringsdiepte is doorgaans kleiner
dan de drooglegging door de opbolling van grondwater in de ondergrond.

De bodemgesteldheid, mogelijke waterpeilstijging, gewenste functies en omgeving bepalen voor een belangrijk deel de passende
drooglegging voor een gebied. Het blijft maatwerk per gebied. In veengebieden als de Krimpenerwaard is de drooglegging veel kleiner dan
in Schielandse delen. In stedelijke gebieden van Schieland wordt vaak de volgende drooglegging geadviseerd:

● vloerpeil bebouwing: 1,3 m drooglegging
● hoofdwegen: 1,0 m drooglegging
● overige wegen: 0,7 m drooglegging

Verontreining van het grondwatersysteem moet worden voorkomen. Let op dat er maatregelen worden getroffen bij grondwateronttrekkingen
bij bodemverontreinigingen.

Drainage moet zoveel mogelijk direct lozen op het oppervlaktewater (eventueel via de hemelwaterafvoer bij een gescheiden stelsel).
Voorkom aansluitingen van drainage op de riolering (DWA en hemelwaterafvoer verbeterd gescheiden stelsel). Grondwater is in principe
schoon en zorg voor verdunning van het afvalwater en heeft daarmee een negatief effect op het rendement van de zuiveringen. Verticale
drainages worden zoveel mogelijk voorkomen.

Verdroging
Verdroging van gebieden moet worden tegengegaan. Verdroging wordt onder andere veroorzaakt door de afname van de infiltratie van
water. Stedelijke gebieden zijn sterk verhard waardoor water minder makkelijk kan infiltreren naar het grondwater. Het toepassen van
waterdoorlatende verhardingen of het vergroten van het wateroppervlak en onverharde terreinen zijn goede maatregelen om verdroging tegen
te gaan.

Ook (grote) grondwateronttrekkingen (landbouw, glastuinbouw) leiden tot verdroging. Voorkom nieuwe bronnen van verdroging en
verminder de negatieve effecten van bestaande. Overleg met de provincie (grondwaterbeheerder van grote onttrekkingen).|

Ruimtelijke doorwerking

● Neem in de toelichting een passende droogleggingsnorm voor de verschillende functies op.
● Neem in de toelichting op als het gebied gevoelig is voor (grond)wateroverlast, bodemdaling of verdroging en beschrijf de

consequenties.

Leg specifieke bestaande belangen vast op de verbeelding en in de regels. Bijvoorbeeld een ringsloot of hoogwatervoorziening om een
(oude) boerderij. Licht de bescherming van bestaande belangen toe in de toelichting.

www.dewatertoets.nl



datum 9-4-2021
dossiercode    20210409-40-26081

Tekenen:

Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
ja

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

 

Vragen:

Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging betreft van bestaande bebouwing zonder dat de bebouwing wordt
uitgebreid?
nee

Worden in het plan meer dan 10 wooneenheden gerealiseerd?
ja

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

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

Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met meer dan 500m2?
ja

Heeft het plan een permanente waterpeilverandering tot gevolg?
nee

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

Hoe wordt in het plan het afvalwater en het hemelwater behandeld?
Hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool

Neemt door het plan de hoeveelheid verharding toe? Zo ja, hoeveel?
7950

Is er in of grenzend aan het plangebied oppervlaktewater aanwezig
ja

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



Worden er bestaande watergangen gedempt?
ja

Worden er nieuwe watergangen aangelegd?
nee

Worden er kunstwerken aangebracht, zoals dammen, duikers en/of bruggen?
nee

Afbeelding plangebied en eventueel geraakte kaartlagen

www.dewatertoets.nl
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Bijlage 6: Bestaande situatietekening Max Euwe Quartier d.d. 13-04-2021, SmitsRinsma 
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Bijlage 7: Verkennend bodemonderzoek Brainpark d.d. 03-08-2020, ABO-Milieuconsult 

 
- separate bijlage 
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Bijlage 8: Capaciteiten vuilwater Max Euwe Quartier d.d. 26-02-2021,  Techniplan Adviseurs 
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VO

MEQF1- VO- MEQ- 731- 11_01

Max Euwe Quartier

71_Bike parking

Comments
GA_number of bike

stands

ME1 642

ME2 332

ME3 1524

TOTAL 2498

71_Car parking
Comments Count

Logistiek 6

ME1 58

ME2 84

ME3 60

TOTAL 208

Eeke Oudijk
Rechthoek

Eeke Oudijk
Oppervlakte
177.849,39 m² 

Eeke Oudijk
Pijl

Eeke Oudijk
Rechthoek

Eeke Oudijk
Rechthoek

Eeke Oudijk
Pijl

Eeke Oudijk
Rechthoek

Eeke Oudijk
Pijl

Eeke Oudijk
Tekstvak
Drinkwaterinvoer MEQ1 8,2 L/s -> Q3 25t.b.v. 353 Q3 2,5 watermeters
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Tekstvak
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MEQ1, 21 & 31:Er kunnen maximaal 45 standaard appartementen aangesloten worden op een 160 mm vuilwaterafvoer. De volumestroom door een 160 mm afvoer bedraagt hierbij 7,8 L/s. 
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3422BHE

Eeke Oudijk
Tekstvak
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Tekstvak
3422BHES2-V-X001_0
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Drinkwaterinvoer commercieel -> Q3 2,5
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Drinkwaterinvoer commercieel -> Q3 2,5
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Drinkwaterinvoer commercieel -> Q3 2,5
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Tekstvak
Drinkwaterinvoer commercieel -> Q3 2,5
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Drinkwaterinvoer commercieel -> Q3 2,5
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Drinkwaterinvoer commercieel -> Q3 2,5
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Drinkwaterinvoer commercieel -> Q3 2,5
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Eeke Oudijk
Tekstvak
Drinkwaterinvoer MEQ31 4,1 L/s -> Q3 16 t.b.v. 218 stuks Q3 2,5 watermeters
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Eeke Oudijk
Tekstvak
Uitvoer vuilwater commercieel MEQ1 rond 110 mm 2,6 L/s 

Eeke Oudijk
Tekstvak
Uitvoer vuilwater commercieel MEQ1 rond 110 mm 2,6 L/s

Eeke Oudijk
Tekstvak
Uitvoer vuilwater commercieel MEQ1 rond 110 mm 2,6 L/s

Eeke Oudijk
Tekstvak
Uitvoer vuilwater commercieel MEQ1 rond 110 mm 2,6 L/s 

Eeke Oudijk
Pijl

Eeke Oudijk
Pijl

Eeke Oudijk
Tekstvak
Uitvoer vuilwater commercieel MEQ1 rond 110 mm 2,6 L/s 

Eeke Oudijk
Pijl

Eeke Oudijk
Tekstvak
Uitvoer vuilwater commercieel MEQ21 rond 110 mm 2,6 L/s 

Eeke Oudijk
Tekstvak
Uitvoer vuilwater commercieel MEQ1 rond 110 mm 2,6 L/s

Eeke Oudijk
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Eeke Oudijk
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Eeke Oudijk
Tekstvak
Uitvoer vuilwater commercieel MEQ21 rond 110 mm 2,6 L/s

Eeke Oudijk
Tekstvak
Uitvoer vuilwater commercieel MEQ21 rond 110 mm 2,6 L/s 

Eeke Oudijk
Pijl

Eeke Oudijk
Pijl

Eeke Oudijk
Tekstvak
Uitvoer vuilwater commercieel MEQ31 rond 110 mm 2,6 L/s 

Eeke Oudijk
Tekstvak
Uitvoer vuilwater commercieel MEQ31 rond 110 mm 2,6 L/s

Eeke Oudijk
Pijl

Eeke Oudijk
Tekstvak
Uitvoer vuilwater commercieel MEQ31 rond 110 mm 2,6 L/s 

Eeke Oudijk
Tekstvak
Kralingse Zoom

Eeke Oudijk
Pijl

Eeke Oudijk
Pijl

Eeke Oudijk
Tekstvak
Uitvoer vuilwater commercieel MEQ21 rond 110 mm 2,6 L/s 

Eeke Oudijk
Pijl

Eeke Oudijk
Pijl

Eeke Oudijk
Pijl

Eeke Oudijk
Pijl
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Pijl

Eeke Oudijk
Pijl

Eeke Oudijk
Pijl

Eeke Oudijk
Pijl

Eeke Oudijk
Tekstvak
Uitvoer vuilwater   woningen MEQ1 rond 160mm 7,8 L/s

Eeke Oudijk
Tekstvak
Uitvoer vuilwater woningen MEQ1 rond 160mm 7,8 L/s

Eeke Oudijk
Tekstvak
Uitvoer vuilwater woningen MEQ1 rond 160mm 7,8 L/s

Eeke Oudijk
Tekstvak
Uitvoer vuilwater woningen MEQ1 rond 160mm 7,8 L/s

Eeke Oudijk
Tekstvak
Uitvoer vuilwater woningen MEQ1 rond 160mm 7,8 L/s

Eeke Oudijk
Tekstvak
Uitvoer vuilwater woningen MEQ1 rond 160mm 7,8 L/s

Eeke Oudijk
Tekstvak
Uitvoer vuilwater woningen MEQ1 rond 160mm 7,8 L/s

Eeke Oudijk
Tekstvak
Uitvoer vuilwater woningen MEQ1 rond 160mm 7,8 L/s

Eeke Oudijk
Pijl

Eeke Oudijk
Pijl

Eeke Oudijk
Pijl

Eeke Oudijk
Tekstvak
Uitvoer vuilwater woningen MEQ21 Zoomgebouw rond 160mm 7,8 L/s

Eeke Oudijk
Tekstvak
Uitvoer vuilwater woningen MEQ21 Zoomgebouw rond 160mm 7,8 L/s

Eeke Oudijk
Tekstvak
Uitvoer vuilwater woningen MEQ21 Zoomgebouw rond 160mm 7,8 L/s

Eeke Oudijk
Tekstvak
Uitvoer vuilwater woningen MEQ21 Parkgebouw rond 160mm 7,8 L/s

Eeke Oudijk
Pijl

Eeke Oudijk
Pijl

Eeke Oudijk
Pijl

Eeke Oudijk
Tekstvak
Uitvoer vuilwater woningen MEQ21 Parkgebouw rond 160mm 7,8 L/s

Eeke Oudijk
Tekstvak
Uitvoer vuilwater woningen MEQ21 Parkgebouw rond 160mm 7,8 L/s

Eeke Oudijk
Pijl

Eeke Oudijk
Pijl

Eeke Oudijk
Pijl

Eeke Oudijk
Pijl

Eeke Oudijk
Pijl

Eeke Oudijk
Tekstvak
Uitvoer vuilwater woningen MEQ31 rond 160mm 7,8 L/s

Eeke Oudijk
Tekstvak
Uitvoer vuilwater woningen MEQ31 rond 160mm 7,8 L/s

Eeke Oudijk
Tekstvak
Uitvoer vuilwater woningen MEQ31 rond 160mm 7,8 L/s

Eeke Oudijk
Tekstvak
Uitvoer vuilwater woningen MEQ31 rond 160mm 7,8 L/s

Eeke Oudijk
Tekstvak
Uitvoer vuilwater woningen MEQ31 rond 160mm 7,8 L/s

Eeke Oudijk
Rechthoek

Eeke Oudijk
Rechthoek

Eeke Oudijk
Rechthoek

Eeke Oudijk
Tekstvak
Drinkwaterinvoer commercieel -> Q3 2,5

Eeke Oudijk
Tekstvak
Drinkwaterinvoer commercieel -> Q3 2,5

Eeke Oudijk
Tekstvak
Drinkwaterinvoer commercieel -> Q3 2,5

Eeke Oudijk
Tekstvak
MEQ1

Eeke Oudijk
Tekstvak
MEQ21

Eeke Oudijk
Tekstvak
MEQ31

Eeke Oudijk
Tekstvak
Genoemde capaciteiten t.b.v. de niet-woonfuncties zijn de maximaal mogelijke waarden, behorende bij de vanuit het casco aangeboden uitvoerdiameters.

Eeke Oudijk
Tekstvak
MEQ1, 21 & 31:Er kunnen maximaal 45 standaard appartementen aangesloten worden op een 160 mm vuilwaterafvoer. De volumestroom door een 160 mm afvoer bedraagt hierbij 7,8 L/s. 
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Inleiding 

 
Waterbeheer 
Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) is de waterbeheerder 
in het gebied gelegen tussen Rotterdam, Zoetermeer en Schoonhoven. Het motto van HHSK 
is “droge voeten en schoon water”. Eén van de taken van de waterbeheerder is het realiseren 
en onderhouden van een goed werkend watersysteem. Het regionale watersysteem moet zijn 
toegerust om de bestaande functies in het gebied mogelijk te maken. In deze notitie is 
beschreven op welke wijze het effect van ruimtelijke ontwikkelingen op de waterberging 
wordt bepaald en hoe ongewenste gevolgen van deze ontwikkelingen kunnen worden 
gecompenseerd. 
 
 
Achtergrond 
Al het water op de wereld is onderdeel van de hydrologische kringloop. Het water verdampt, 
valt in de vorm van regen, sneeuw of hagel terug op aarde en vindt zijn weg via het 
oppervlaktewater, grondwater en rivieren naar de zeeën. 
 
In het stedelijk gebied is de waterafvoer grotendeels gereguleerd door technische systemen. 
Via regenpijpen, rioolstelsel en goten wordt de neerslag afgevoerd. Een belangrijk deel van 
de neerslag komt in het oppervlaktewater terecht. Soms rechtstreeks via oppervlakkige 
afstroming of via regenwaterriolering, soms indirect via de riolering en zuivering of via het 
grondwater. 
 
Onverharde terreinen houden een deel van het regenwater vast. Het water blijft op het land 
staan en zal vervolgens infiltreren in de bodem en gedeeltelijk verdampen. Afhankelijk van 
de plaatselijke omstandigheden, zoals bodemsamenstelling, verzadigingsgraad van de bodem 
en terreinhelling, zal ook een deel van de neerslag afstromen naar het oppervlaktewater. De 
waterafvoer van onverharde gebieden kenmerkt zich in het algemeen door twee elementen: 
een vertraging van de afvoer ten opzichte van de regenbui en een afvoervolume dat kleiner is 
dan de regenbui doordat een deel van de neerslag niet tot afstroming komt. 
 
De afvoer van een gebied verandert door het verharden van onverharde terreinen. Verharde 
terreinen zijn veelal voorzien van riolering waardoor een deel van het regenwater snel wordt 
afgevoerd naar de zuivering en/of oppervlaktewater. Daarnaast kan het regenwater minder 
goed infiltreren in de bodem vanwege de aangebrachte verharding. De waterafvoer van 
verharde gebieden kenmerkt zich door een snelle afvoer met een hogere piek ten opzichte 
van de onverharde situatie. 
 
Ter compensatie van verhardingstoename dient extra waterberging te worden aangelegd. Per 
saldo blijft dan de bergingscapaciteit van het watersysteem gelijk: de afname van de 
waterberging door vergroting van het verhard oppervlak, of eigenlijk door het verkleinen van 
het onverhard oppervlak, wordt gecompenseerd door extra waterberging in het 
oppervlaktewater. Vergroting van de transportcapaciteit van het watersysteem is meestal 
geen goed alternatief voor extra waterberging; het is doorgaans aanzienlijk minder 
kosteneffectief dan vergroten van de waterberging.  
 
Ondanks de aanwezigheid van een robuust watersysteem, kan soms toch wateroverlast 
ontstaan wanneer het erg hard regent. Op dat moment kunnen het rioolstelsel en het 
oppervlaktewater de wateraanvoer niet aan en zullen de laagste delen van het gebied tijdelijk 
inunderen. Het gevolg is dan bijvoorbeeld water in kelders, water op straat of natte 
plantsoenen. In Nederland zijn afspraken gemaakt over hoe vaak wateroverlast wordt 
geaccepteerd. Voor verschillende functies zijn normen opgesteld. Deze afspraken zijn 
vastgelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water. Dit is toegelicht bij het beleidskader 
verderop in deze notitie. 
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Doel van het beleid 
Het waterbergingsbeleid bij ruimtelijke ontwikkelingen heeft tot doel om ongewenste effecten 
van verhardingstoename op het watersysteem te voorkomen. Een belangrijk ongewenst 
effect van verhardingstoenamen is de versnelde afvoer van neerslag. Voor verschillende 
ruimtelijke ontwikkelingen zijn voorwaarden beschreven om de te verwachten effecten op het 
watersysteem te compenseren. 
 
Het beleidskader gaat niet in op de historische wateropgave en op de NBW-opgave. 
Alternatieve vormen van waterberging blijven ook buiten beschouwing. Voor deze 
onderwerpen bestaat specifiek beleid. 
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Beleidskader en wetgeving 

 
Waterwet 
De Waterwet is 22 december 2009 in werking getreden. Het is een actualisatie en 
samenvoeging van acht wetten, waaronder de Wet op de waterhuishouding, de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet op de waterkeringen. De Waterwet maakt het 
mogelijk normen en eisen te stellen aan watersystemen, bijvoorbeeld via peilbesluiten en 
leggers. Ook geeft de Waterwet normen voor de bergings- of afvoercapaciteit van regionale 
watersystemen. Het regionale watersysteem en de openbare ruimte dient zo te worden 
ingericht dat bij veel neerslag voldoende water kan worden geborgen of afgevoerd. In de 
Waterwet gaan zes vergunningen uit eerdere wetten op in één watervergunning. Het gaat om 
verschillende activiteiten die voorheen door de afzonderlijke wetten werd geregeld, zoals het 
lozen van verontreinigende stoffen op oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of 
het bouwen op een dijk. 
 
 
Beleidskader waterbeheer 
Eind vorige eeuw ontstond in Nederland het besef dat het regionale watersysteem niet overal 
voldoende robuust was. Het watersysteem was niet meegegroeid met de ruimtelijke 
ontwikkelingen. Dit besef resulteerde in het beleid “Waterbeheer 21e eeuw” (WB21). 
Vervolgens zijn verschillende beleidsnota’s opgesteld en bestuurlijke afspraken gemaakt. De 
ingezette weg is voortgezet in het Deltaprogramma en moet leiden tot een aantal 
Deltabeslissingen in 2014. Het beleidskader voor waterberging bij ruimtelijke ontwikkelingen 
wordt gevormd door de volgende plannen en afspraken: 
 Nationaal Bestuursakkoord Water (2003, geactualiseerd in 2008 en 2011) 
 Nationaal Waterplan 2009-2015 (2009) 
 Provinciaal Waterplan 2010-2015 (2009) en Waterverordening Zuid-Holland (2009) 
 Provinciale Structuurvisie Ruimte “Visie op Zuid-Holland” (2010) en de Verordening 

Ruimte (2010) 
 Waterbeheerplan HHSK 2010-2015 (2010) 
 
 
Keur van HHSK 
De Keur is de verordening van HHSK en bestaat in essentie uit verboden en geboden. Op alle 
verboden en geboden kan onder voorwaarden door het dagelijks bestuur ontheffing 
(vergunning) worden verleend. Een ontheffing is de toestemming om een bepaalde activiteit 
of ingreep uit te voeren ondanks een algemeen ‘verbod’. Voor het verkrijgen van een 
vergunning worden veelal voorwaarden gesteld. 
 
Een van de verboden in de Keur is het zonder vergunning aanbrengen van extra verharding. 
Deze beleidsregel verduidelijkt onder welke omstandigheden het is toegestaan om extra 
verharding aan te brengen en hoe moet worden omgegaan met de gevolgen van de 
verhardingstoename. 
 
 
Normen voor waterkwantiteit en klimaatscenario’s 
In het Nationaal Bestuursakkoord Water zijn normen voor waterkwantiteit afgesproken 
tussen de verschillende overheden. Deze normen, of werkcriteria, zijn overgenomen in tabel 
1. De systematiek neemt als uitgangspunt dat een deel van het maaiveld incidenteel mag 
inunderen. Voor verschillende functies gelden specifieke normen. De normen zijn juridisch 
vastgelegd in de Waterverordening van Zuid-Holland (2009). In onderstaand kader zijn de 
normen voor waterkwantiteit uit de Waterverordening Zuid-Holland overgenomen.  
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Waterverordening Zuid-Holland, artikel 2.3 (gedeeltelijk) 
 
1. Met het oog op de bergings- en afvoercapaciteit waarop regionale wateren moeten zijn 
ingericht geldt, voor het gebied van een gemeente binnen de bebouwde kom, als norm een 
gemiddelde overstromingskans van: 
a. 1/100 per jaar voor bebouwing niet zijnde glastuinbouw; 
b. 1/50 per jaar voor glastuinbouw; 
c. 1/10 per jaar voor het overige gebied. 
 
2. Met het oog op de bergings- en afvoercapaciteit waarop regionale wateren moeten zijn 
ingericht geldt, voor het gebied van een gemeente buiten de bebouwde kom, als norm een 
gemiddelde overstromingskans van: 
a. 1/100 per jaar voor hoofdinfrastructuur; 
b. 1/50 per jaar voor glastuinbouw en hoogwaardige land- en tuinbouw; 
c. 1/25 per jaar voor akkerbouw; 
d. 1/10 per jaar voor grasland. 
 
 
Tabel 1: werknormen conform NBW en door HHSK toegepast  

Grondgebruik Maaiveldcriterium Inundatienorm (1/jaar) 

Grasland 5 procent 1/10 

Akkerland 1 procent 1/25 

Hoogwaardige land- en tuinbouw, glastuinbouw 1 procent 1/50 

Bebouwd gebied laagste bebouwing 1/100 
 
 
De norm moet als volgt worden uitgelegd. Gronden met de functie “akkerland” mogen 
gemiddeld eens per 25 jaar wateroverlast ervaren. Voor akkerland geldt dat onder 
wateroverlast wordt verstaan: maximaal één procent van de gronden is geïnundeerd. Voor de 
functie “stedelijk gebied” geldt dat gemiddeld eens per honderd jaar gronden mogen 
inunderen. Voor het gehele beheergebied van HHSK zijn de maaiveldhoogten in kaart 
gebracht.  
 
Voor natuur- en recreatiegebied zijn geen normen vastgesteld. In de praktijk wordt voor deze 
gebieden, afhankelijk van situatie (klei of veen, drooglegging) en gebruiksdoelstellingen, 
zoveel mogelijk aangesloten bij de normering van andere vormen van grondgebruik. Bij 
recreatiegebied wordt aangesloten bij de normering voor grasland. 
 
Het KNMI maakt klimaatscenario’s voor Nederland. Deze scenario’s schetsen de toekomstige 
ontwikkeling van het klimaat. Op basis van de klimaatscenario’s worden kansverdelingen van 
de neerslag berekend. De kansverdelingen worden omgezet in buienreeksen met een 
bepaalde herhalingstijd. Zo bestaan er buienreeksen met een herhalingstijd van 10, 50 en 
100 jaar. Deze buienreeksen worden gebruikt bij berekeningen aan het watersysteem. Het 
KNMI actualiseert de klimaatscenario’s voor Nederland om de paar jaar. 
 
De waterbeheerder bepaalt het effect van een ruimtelijke ontwikkeling op het watersysteem. 
Bij de berekeningen worden de toetshoogten per functie (maatgevend maaiveldniveau van de 
aanwezige functies) en de eerder genoemde buienreeksen gebruikt. Dit gebeurt door in een 
computerberekening een serie regenbuien op het deelgebied te laten vallen en te toetsen of 
de stijging van het waterpeil in de sloten aan de normen voldoet. Het uitgangspunt is dat de 
ontwikkelaar van een plan zorgt voor compensatie van ongewenste effecten van het plan op 
het watersysteem. De waterbeheerder geeft op basis van een berekening aan wat de 
benodigde aanvullende waterberging is om het effect van de verhardingstoename in het plan 
op het watersysteem te compenseren. 
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In bepaalde gebieden is te weinig waterberging aanwezig. In andere woorden, er bestaat een 
(NBW-)wateropgave in dat gebied. Alle gebieden in Nederland zijn getoetst aan de normen 
voor waterberging volgens de afspraken uit het NBW-actueel. Het is aan de gezamenlijk 
overheden om deze NBW-wateropgave op termijn op te lossen. De NBW-wateropgave is niet 
van toepassing op nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en blijft daarom buiten de berekening 
voor de benodigde waterberging bij ruimtelijke ontwikkelingen. 
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Toetsingscriteria 

 
Typen ruimtelijke ontwikkelingen 
Er wordt onderscheid gemaakt in drie typen plannen: kleine, middelgrote en grote ruimtelijke 
ontwikkelingen. Onderstaand is per type toegelicht hoe HHSK omgaat met de typen 
ruimtelijke ontwikkelingen.  
 
1. Kleine plannen Plannen met een verhardingstoename tot 500 m2 
2. Middelgrote plannen Plannen met een verhardingstoename groter dan 500 m2 en 

kleiner dan 10 hectare bruto planoppervlak 
3. Grote plannen Een plan groter dan 10 hectare bruto planoppervlak 
 
 
Kleine plannen 
Voor kleine ruimtelijke ontwikkelingen verhardingstoename is geen compensatie 
noodzakelijk. Kleine plannen hebben een gering effect op de waterhuishouding. Daarnaast 
bestaat er een zekere onzekerheid in berekening door de invoergegevens, 
berekeningsmethode en gevolgen van de klimaatsverandering. Door rekening te houden met 
de onzekerheid en om onevenredige belasting van de organisatie door dergelijke plannen te 
voorkomen, wordt compensatie voor een geringe verhardingstoename kwijtgescholden. Deze 
kwijtschelding, namelijk de aftrek van 500 m2 verhardingstoename, geldt in verband met 
gelijkheid voor alle ruimtelijke ontwikkelingen binnen het beheergebied van HHSK. 
 
Middelgrote plannen 
Voor middelgrote plannen past HHSK een gestandaardiseerde berekeningsmethode toe op 
basis van de normen voor waterkwantiteit. De berekeningsmethode en normen zijn verderop 
in dit hoofdstuk toegelicht. De gestandaardiseerde berekeningsmethode levert een 
compensatie-eis in “kuubs waterberging” (m3) op voor de ontwikkelaar van het plan. De 
compensatie-eis kan ook worden uitgedrukt in een te realiseren wateroppervlak (m2) of als 
percentage van de verhardingstoename (%). Als gevolg van de omgevingsfactoren 
(mogelijke waterpeilstijging, bodemtype, bestaande gebiedsfuncties, etc.) en de 
planeigenschappen (verhardingstoename) verschilt de compensatie-eis van (peil)gebied tot 
(peil)gebied. 
 
Grote plannen 
Bij grote plannen wordt maatwerk toegepast. Grote plannen hebben in de regel veel invloed 
op de waterhuishouding. Bij dergelijke plannen wordt het plangebied veelal grotendeels 
heringericht. Dit biedt mogelijkheden om systeemaanpassingen door te voeren, wat 
(kosten)voordelen voor het watersysteem en voor de ontwikkelaar kan opleveren. Het is 
daarom gewenst om de waterhuishouding in het gebied apart te beschouwen. HHSK zal 
daarom het watersysteem bij grote plannen apart doorrekenen. Daarbij wordt naast 
waterberging ook aspecten als waterstructuur, inrichting, waterkwaliteit en onderhoud 
meegenomen. 
 
In bijlage 2 is de beslisboom "waterberging bij ruimtelijke ontwikkelingen" opgenomen. De 
beslisboom schematiseert het afwegingsproces om de benodigde waterberging ter 
compensatie van de verhardingstoename te bepalen. 
 
 
Berekening 
Het te realiseren wateroppervlak ter compensatie voor een verhardingstoename wordt 
bepaald op basis van een hydrologische berekening. Belangrijke invoergegevens voor de 
berekening zijn de maatgevende droogleggingen in het peilgebied en de beoogde toename 
van het verhard oppervlak in het plangebied. Resultaat van de berekening is de benodigde 



Beleid waterberging bij ruimtelijke ontwikkelingen, 2012 9 
 

waterberging: de compensatie-eis. De benodigde waterberging wordt op twee manieren 
uitgedrukt: 
 als percentage van de oppervlakte van het plangebied (‘bruto’) 
 als percentage van de oppervlakte van de beoogde verhardingstoename (‘netto’). 
 
Netto norm (%) = bruto norm (%) * oppervlakte plangebied (m2) / oppervlakte 
verhardingstoename (m2). 
 
De netto norm is altijd groter dan of gelijk aan de bruto norm. 
 
 
Toetshoogte 
Onder de toetshoogte wordt het maatgevende maaiveldniveau verstaan. De toetshoogte is 
het referentieniveau tot waar het waterpeil volgens de normen voor waterkwantiteit tijdelijk 
mag stijgen. 
 
De maaiveldniveaus worden in opdracht van de waterschappen periodiek gemeten en 
geactualiseerd. Van het gehele beheergebied van HHSK zijn de maaiveldhoogten nauwkeurig 
bekend. 
 
Het verschil tussen het normale waterpeil (het zogenoemde streefpeil) en het maaiveldniveau 
wordt de drooglegging genoemd. De maatgevende drooglegging is de afstand tussen het 
streefpeil en het laagste maaiveldniveau in het gebied. De drooglegging wordt nogal eens 
verward met de ontwateringsdiepte. De ontwateringsdiepte is de afstand tussen het 
(freatische) grondwaterniveau en het maaiveldniveau. 
 
 
Onzekerheden 
De effecten van de klimaatsontwikkeling op het watersysteem zijn niet exact bekend. Ook de 
berekende effecten van de verhardingstoename op het watersysteem hebben een intrinsieke 
onzekerheid. Die onzekerheid komt voort uit onnauwkeurigheden van meetgegevens, door de 
schematisatie en doordat geen enkele locatie exact gelijk is aan een andere. 
 
Het waterschap houdt rekening met deze onzekerheden door een minimale en een maximale 
norm toe te passen op de waterbergingseis ter compensatie van de verhardingstoename. 
Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat de compensatie-eis ligt tussen 5% en 20% van 
de netto verhardingstoename in het plangebied. Met het percentage wordt de compensatie-
eis voor de planontwikkelaar weergegeven. Een compensatie-eis van 7% betekent dat de 
ontwikkelaar moet zorgdragen voor aanvullende waterberging in de vorm van 
oppervlaktewater met een oppervlak van (minimaal) 7% van de verhardingstoename in het 
plangebied. Verderop in dit hoofdstuk zijn fictieve voorbeelden opgenomen om met 
verhardingsoppervlakten en getallen de berekening toe te lichten. 
 
Indien aanvullende waterberging is vereist, moet altijd minimaal 5% van de 
verhardingstoename in de ruimtelijke ontwikkeling als aanvullende waterberging worden 
gerealiseerd. Wanneer de compensatie-eis hoger dan 20% uitvalt, volgt maatwerk. HHSK zal 
het effect van de ruimtelijke ontwikkeling op het watersysteem in dat geval nader 
beschouwen en in overleg met de planontwikkelaar tot een passende oplossing komen. 
 
Daarnaast is het verplicht om dempingen van bestaand oppervlaktewater te compenseren 
door een zelfde wateroppervlak elders in het peilgebied aan te leggen. Deze verplichting is 
opgenomen in de Keur van HHSK. 
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Voorbeelden waterberging bij ruimtelijke ontwikkelingen 
 
Voorbeeld 1: Sloop en herbouw twee-onder-één-kap woningen 
Als gevolg van de ontwikkeling is de verhardingstoename binnen het plangebied 120 m2. Er 
wordt geen oppervlaktewater gedempt. Voor dit plan is geen compensatie vereist omdat de 
verhardingstoename kleiner is dan 500 m2 (kwijtschelding compensatie-eis) en er geen water 
wordt gedempt. 
 
Voorbeeld 2: Realisatie van nieuw glastuinbouwbedrijf 
Op een bedrijfskavel wordt een glastuinbouwbedrijf gevestigd. Dit is mogelijk volgens het 
bestemmingsplan. De toename van verharding binnen het plangebied bedraagt 4.200 m2. 
Onder de verhardingstoename wordt het verschil tussen het verhard oppervlak binnen het 
plangebied in de eindfase en in de uitgangssituatie verstaan. Voor de realisatie van het 
glastuinbouwbedrijf wordt 240 m2 oppervlaktewater gedempt. 
In het peilgebied, waarbinnen het plangebied ligt, geldt een compensatienorm van 12%. Dit 
wil zeggen dat ter compensatie van de verhardingstoename een wateroppervlak van 
minimaal 12% van de verhardingstoename moet worden aangelegd. Voor elk plan geldt een 
aftrek van 500 m2 van de verhardingstoename. De noodzakelijke aanvullende waterberging 
voor dit plan bedraagt 12% van 3.700 m2 (4.200-500 m2), wat resulteert in 444 m2. 
Daarnaast dient de te dempen 240 m2 water opnieuw te worden gegraven. In totaal dient de 
planontwikkelaar te zorgen voor minimaal 444 + 240 = 684 m2 wateroppervlak. 
 
Voorbeeld 3: De gemeente wordt uitgebreid met een nieuwe woonwijk 
Aan de rand van de gemeente is een nieuwe woonwijk gepland. Het onverharde gebied wordt 
heringericht tot een woonwijk. Het bruto plangebied is 12 hectare, de netto 
verhardingstoename is 6,5 hectare. Dit plan heeft door de omvang (meer dan 10 hectare 
bruto plangebied) veel invloed op het watersysteem en daarom rekent het waterschap deze 
ontwikkeling apart door. In overleg met de planontwikkelaar (en gemeente) wordt een 
passende invulling gezocht voor de waterberging. Bovendien wordt een robuuste 
waterstructuur voorgesteld zodat het water goed kan worden aan- en afgevoerd en het 
oppervlaktewater een verrijking is voor de leefomgeving. De initiatiefnemer stelt voor dit plan 
een waterhuishoudingsplan op waarin de nieuwe waterhuishouding en afspraken zijn 
vastgelegd. Daarnaast worden de afspraken vastgelegd in de ruimtelijke instrumenten 
(bestemmingsplan) via de watertoetsprocedure. 
 
 
Geen afwenteling 
Uitgangspunt is dat afwenteling in ruimte en tijd moet worden voorkomen. Dit principe is 
leidend in het nationale waterbeleid en is tevens opgenomen in de Keur van HHSK. Geen 
afwenteling in tijd betekent dat de benodigde waterberging voorafgaand aan de 
verhardingstoename moet zijn aangelegd. Afwenteling in ruimte wil zeggen dat de opgave 
naar elders (benedenstrooms) wordt verplaatst. Om dit te voorkomen wordt een 
voorkeursvolgorde toegepast. De voorkeursvolgorde voor realisatie van waterberging is als 
volgt: 
1. Binnen het plangebied 
2. Binnen peilgebied 
3. Benedenstrooms 
 
 
Waterberging algemeen beschikbaar 
De waterberging moet een open verbinding hebben met het bestaand 
oppervlaktewatersysteem. Op die manier is de nieuwe waterberging algemeen en te allen 
tijde beschikbaar om water te bergen in het peilgebied. 
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Inrichting watersysteem 
Het te realiseren open water moet voldoen aan de inrichtingseisen die HHSK stelt aan 
watergangen, oevers en kunstwerken (Leggers van HHSK en Algemene regels bij de Keur van 
Schieland en de Krimpenerwaard (2009)). Het doel van deze inrichtingseisen is dat het 
watersysteem veilig en veerkrachtig is, dat hydraulische knelpunten worden voorkomen, het 
watersysteem doelmatig is te onderhouden en beheren, zich een gezond en kwalitatief 
ecosysteem kan ontwikkelen en het water aantrekkelijk wordt ingericht voor recreatie en 
beleving. 
 
 
Alternatieve vormen van waterberging 
De waterberging moet in principe als open water worden gerealiseerd. In bijzondere situaties 
mag de benodigde waterberging in een alternatieve vorm worden aangelegd. De 
voorwaarden voor alternatieve vormen van waterberging zijn vastgelegd in het beleid 
“Alternatieve vormen van waterberging” (HHSK, 2012). 
 
 
Waterfonds 
Wanneer meer waterberging is gerealiseerd dan noodzakelijk is voor het project, is sprake 
van overcompensatie. Onder voorwaarden is het mogelijk deze extra waterberging in een 
waterfonds vast te zetten en op een later moment in te zetten als waterberging voor een 
ander project. Deze voorwaarden worden beschreven in het nog op te stellen 
waterfondsbeleid. 
 
 
Specifieke omstandigheden 
HHSK streeft ernaar om versnelde afvoer van neerslag te voorkomen. Bij specifieke 
omstandigheden zoals ondergrondse objecten, sportvelden, gedraineerde terreinen, 
infiltratiegebieden en kavelpaden moet worden gestreefd naar het voorkomen van versnelde 
afvoer van neerslag. Op die manier komt de waterafvoer zo veel mogelijk overeen met de 
natuurlijke situatie. HHSK behoudt zich bij specifieke omstandigheden het recht voor om met 
maatwerk tot een alternatieve oplossing te komen om ongewenste effecten van een 
verhardingstoename te compenseren. 
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Inwerkingtreding beleid en afwijkingen 

 
Een beleidsregel is een besluit in de zin van de wet (de Algemene wet bestuursrecht, hierna 
Awb). Een besluit treedt niet in werking voordat het is bekendgemaakt. Bekendmaking vindt 
plaats door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in een van 
overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een 
andere geschikte wijze. Tegen de beleidsregel kan geen beroep bij de bestuursrechter 
worden ingesteld. Dit volgt uit het bepaalde in artikel  8:2 onder a van de Awb. Om die reden 
kan – gelet op het bepaalde in artikel 7:1, eerste lid, aanhef – tegen deze beleidsregel 
evenmin een bezwaarschrift worden ingediend. 
 
Overigens is het van belang te vermelden dat HHSK overeenkomstig deze beleidsregel 
handelt, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens 
bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te 
dienen doelen. Daarnaast mag een ieder erop vertrouwen dat HHSK bestaande schriftelijke 
afspraken respecteert tenzij zwaarwegende belangen vanuit het watersysteem tot andere 
keuzes leiden. 
 
Het beleid “waterberging bij ruimtelijke ontwikkelingen (2012)” treedt in werking op de 
datum van publicatie. Bij het in werking treden van voorliggend beleid vervalt het beleid 
"Waterberging bij ruimtelijke ontwikkelingen (2007)". 
 
Voor afwijkingen van dit beleidskader is een bestuurlijk besluit nodig. 
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Bijlage 1: Beleidsregel Waterberging bij ruimtelijke ontwikkelingen 

 
 
 
Kader 
Volgens de Keur van HHSK is het niet toegestaan verhardingen aan te brengen zonder 
vergunning (artikel 4.2.e, Keur van Schieland en de Krimpenerwaard, 2009). Dit beleid geeft 
aan onder welke voorwaarden een vergunning wordt verleend voor het aanbrengen van 
verhardingen. De beleidsregel is van toepassing op alle verhardingstoenamen binnen het 
beheergebied van HHSK. 
 
 
Doel van het beleid 
Het voorkomen van ongewenste effecten van verhardingstoenamen op het watersysteem is 
het doel van dit beleid. Een belangrijk ongewenst effect van verhardingstoename is de 
versnelde afvoer van neerslag. 
 
 
Motivering van het beleid 
Het toevoegen van extra verharding kan leiden tot een extra belasting van het watersysteem. 
Verharde terreinen voeren de neerslag sneller af via de riolering of rechtstreeks naar het 
oppervlaktewater dan onverharde terreinen. Daarnaast komt over het algemeen een groter 
deel van de neerslag tot afstroming. Het effect van een verhardingstoename is dat het 
waterpeil in de watergangen sneller en tot een hoger niveau stijgt dan in de situatie waarbij 
het plangebied onverhard is. Wanneer het waterpeil te ver stijgt, kan het leiden tot 
wateroverlast. 
 
De waterbeheerder streeft daarom naar het voorkomen van versnelde waterafvoer uit het 
gebied. Als compensatie voor de ongewenste gevolgen van een verhardingstoename dient de 
planontwikkelaar de waterbergingscapaciteit in het plangebied uit te breiden.  
 
 
Toetsingscriteria 
 
Algemeen 
 Ruimtelijke ontwikkelingen zijn tot een verhardingstoename van 500 m2 vrijgesteld van 

compensatie. 
 Aanvullende waterberging ter compensatie van verhardingstoename dient voorafgaand 

aan het aanbrengen van de verharding te worden gerealiseerd. 
 Waterberging moet algemeen en te allen tijde beschikbaar zijn. 
 De voorkeursvolgorde voor realisatie van waterberging is: 1. binnen het plangebied, 2. 

binnen het peilgebied, 3. benedenstrooms. 
 
Specifiek 
 Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat de compensatie-eis ligt tussen 5% en 

20% van de netto verhardingstoename in het plangebied.  
 Specifieke omstandigheden kunnen aanleiding zijn om in samenwerking tussen 

ontwikkelaar en HHSK tot een alternatieve oplossing te komen om de negatieve 
effecten van een verhardingstoename te compenseren. 
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Bijlage 2: Beslisboom waterberging bij ruimtelijke ontwikkelingen 
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Bijlage 3: Begrippen 

 Aanvoeren 
Transporteren van water ten behoeve van het optimaal dienen van de aanwezige 
functie(s) naar daar waar aanvulling van water nodig is, vanwege verdamping of 
waterverbruik. Niet te verwarren met: toestroming (bijvoorbeeld) naar een gemaal. 

 Aanvullende waterberging 
Waterberging die extra benodigd is ten opzichte van het aanwezige wateroppervlak en de 
daarbij behorende waterberging om de NBW-wateropgave op te heffen en/of voorziene 
toekomstige wijziging van het grondgebruik op te vangen. De wijziging in grondgebruik die 
hieronder valt is een wijziging die leidt tot een netto toename/versnelling van waterafvoer 
en vaak veroorzaakt wordt door een toename van het verharde oppervlak of het 
afkoppelen van hemelwater van de riolering naar het oppervlaktewater. Zie ook bergen, 
compensatieberging, waterberging en wateropgave. 

 Afkoppelen  
De neerslag van relatief schoon verhard oppervlak (parkeerterreinen, grote daken etc.) 
niet meer via de riolering afvoeren naar de waterzuiveringsinstallatie, maar afvoeren 
richting het oppervlaktewater of infiltreren in de bodem. 

 Afstroming 
Het in het oppervlaktewater terechtkomen van neerslag, via het maaiveld/oppervlak. 

 Afvoeren 
Overtollig water buiten een hydraulische eenheid (peilvak, polder, boezem) brengen door 
middel van een kunstwerk of onder vrij verval, ook wel afwateren genoemd. 

 Afwenteling  
We spreken van afwenteling wanneer een peilvak benedenstrooms belast wordt met te 
veel water of kwalitatief slechter water. Afwentelen is niet gewenst als 
waterkwantiteitsnormen en waterkwaliteitsdoelen in gevaar komen.  

 Basisberging 
Met de basisberging wordt de berging bedoeld die momenteel al aanwezig is op de locatie 
waar voor een alternatieve vorm van water vasthouden of bergen wordt gekozen. Deze 
berging/vertraging wordt betrokken bij het berekenen van de werking van het huidige 
watersysteem en daarmee ook de historische wateropgave. De basisberging mag dus niet 
worden meegeteld in de berekening van de nieuw te realiseren waterberging gecreëerd 
door het alternatief. De volgende tabel geeft de gemiddelde basisbergingen weer die 
momenteel bekend zijn. 
 
Tabel B1, Basisbergingen per categorie verharding1. 

 
                                          
1 Beoordelingsmethodiek Alternatief Vasthouden en Bergen, Tauw & Hoogheemraadschap van Delfland. Versie V, 23 
oktober 2009. 
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 Beheersmarge 

De beheersmarge is de onvermijdelijke, tijdelijke afwijking van het streefpeil in een 
peilgebied, die optreedt als gevolg van natuurlijke verschijnselen en ingrepen die nodig 
zijn om het streefpeil te handhaven. Er is een aantal oorzaken te benoemen ten gevolge 
waarvan afgeweken wordt van de vigerende streefpeilen door een optredende 
beheersmarge. Voorbeelden zijn: bemaling en het bijbehorende tijdelijke verhang, wind 
kan tijdelijk en plaatselijk opstuwing veroorzaken, neerslag kan een peilstijging in de 
watergangen tot gevolg hebben, voormalen omdat een lange periode met neerslag wordt 
voorzien, tijdens langdurige droge periodes peiloverschrijdingen niet direct uitmalen, enz. 
Omdat de beheersmarge per oorzaak kan verschillen in afmeting, wordt er in het 
peilbesluit geen uitspraak gedaan over de grote van de afwijking, de beheersmarge wordt 
dus niet expliciet uitgedrukt met een getalswaarde maar kan wel worden omschreven.  

-   Bemaling 
De verwijdering van overtollig water door middel van een gemaal. Een bronbemaling is 
het onttrekken van grondwater ten behoeve van het in den droge uitvoeren van 
bouwactiviteiten of ontgravingen. 

-   Bemalingsgebied 
Het gebied waarvan de afwatering door één bepaald gemaal plaatsvindt. Een 
bemalingsgebied kan uit meerdere peilgebieden en polders bestaan. 

 Bergen (van water) 
Het vermogen om water tijdens een neerslagperiode (ordegrootte: tot enkele dagen) te 
bergen/op te slaan boven het vastgestelde waterpeil en onder het maaiveld zonder dat dit 
tot wateroverlast leidt. De geborgen hoeveelheid water wordt uiteindelijk volledig 
uitgemalen.  

 Berging 
Zie waterberging. 

 Bergingscapaciteit 
Het volume water dat geborgen kan worden in een bepaald systeem (de vrije ruimte in 
oppervlaktewater en rioolstelsel).  

 Bergingsgebied 
Een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd 
gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter 
verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als 
bergingsgebied op de legger van de watersystemen is opgenomen. 

 Beroep 
In het bestuursrecht is dit het in het kader van een wettelijke bevoegdheid vragen van 
een voorziening tegen een besluit bij een ander bestuursorgaan dan hetwelk het besluit 
heeft genomen (administratief beroep), dan wel bij een administratieve rechter. 

 Bezwaar 
In het bestuursrecht is dit het gebruik maken van de ingevolge een wettelijk voorschrift 
bestaande bevoegdheid, voorziening tegen een besluit te vragen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen. 

-   Boezem 
Stelsel van met elkaar in verbinding staande waterlopen en meren waarop het water van 
de lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dat dient voor eventuele tijdelijke berging 
en lozing op het buitenwater. 

 Buffering van water  
Het vermogen om water op te slaan/vast te houden om te gebruiken voor de 
wateraanvoerbehoefte, ook wel waterconservering genoemd. Het maximaal gehandhaafde 
waterpeil dient in dit geval wel vastgelegd te worden in het peilbesluit als zijnde een 
flexibel peilbeheer ten behoeve van optimaal peilbeheer. De aanvulling van 
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oppervlaktewater door neerslag tot aan het maximumpeil van de bandbreedte van het 
betreffende peilgebied is dus geen berging, maar een aanvulling van de buffer. 

 Calamiteit 
Een calamiteit is een gebeurtenis waarop het watersysteem niet is ontworpen. Dat kan een 
extreme neerslaggebeurtenis zijn (dus extremer dan de norm), maar ook de gevolgen van 
bijvoorbeeld de uitval van een gemaal of een ongeluk/ongeval. 

 Calamiteitenberging 
Een calamiteitenberging is een berging die volledig kan worden benut om tijdens een 
calamiteit de schade en wateroverlast te minimaliseren. Bij een calamiteit is het ontstaan 
van schade vaak niet te voorkomen. In die situatie kan een calamiteitenberging er voor 
zorgen dat de schade wordt beperkt. Een calamiteitenberging is dus niet bedoeld om de 
waterhuishouding aan de vastgestelde faalkans te laten voldoen: in dat geval is er sprake 
van een regulier benodigde waterberging ook wel watersysteemberging genoemd. Een 
calamiteitenberging dient te worden vastgelegd in de legger van de watersystemen. 

 Compensatieberging 
Compensatieberging is waterberging dat moet worden aangelegd om de negatieve 
effecten van versnellingen in de waterafvoer op te vangen. Een versnelling in de afvoer 
kan ontstaan door een functieverandering, of door het afkoppelen van een oppervlak van 
de riolering op het oppervlaktewatersysteem van het waterschap. Door de versnelling van 
de afvoer kunnen te hoge stroomsnelheden en zelfs inundatie ontstaan als er geen 
compensatieberging wordt aangelegd. De hoeveelheid compensatieberging wordt per 
individuele verandering in de ruimtelijke ordening berekent aan de hand van een 
compensatienorm. Deze norm wordt per peilvak vastgesteld en is te vinden in het beleid 
Waterberging bij Ruimtelijke Ontwikkelingen. 

 Debiet 
Het debiet staat voor de hoeveelheid water die een waterloop of kunstwerk per 
tijdseenheid transporteert en wordt vaak uitgedrukt in aantal kubieke meter water dat per 
tijdseenheid een bepaald punt in een stroom passeert. 

 Drainage  
Vanuit de hydrologie wordt hiermee het afvoeren van grond- of oppervlaktewater met 
kunstmatige of natuurlijke middelen bedoeld. 

 Drooglegging 
Het hoogteverschil tussen de waterspiegel/het waterpeil in een waterloop en het 
naastgelegen grondoppervlak/maaiveld. 

 Faalkans 
De frequentie van overschrijding van een bepaalde parameter. Hydrologisch wordt met 
faalkans meestal bedoeld: de overschrijding van een bepaald oppervlaktewater- of 
grondwaterpeil. 

 Functie  
De bestemming van een gebied in waterstaatkundige zin, zoals bijvoorbeeld landbouw, 
natuur, bebouwing en water. De functies worden vastgesteld door de provincies en geven 
richting aan de inrichting en het beheer van de oppervlaktewateren. 

  ‘Functie volgt peil’ 
Dit begrip is een uitwerking van het principe ‘water als sturend principe’. Door het 
toepassen van de lagenbenadering, waarbij bodem en water de sturende lagen zijn, 
worden de functies in een gebied toegekend. Laag gelegen gebieden krijgen een ‘natte’ 
functie en hoger gelegen gebieden een ‘droge’ functie. De huidige waterpeilen worden dus 
niet aangepast aan nieuwe functie-eisen door functieveranderingen. 

-   Gewoon/regulier onderhoud 
Het onderhoud dat zich hoofdzakelijk richt op het verwijderen van voorwerpen en 
begroeiing van of uit waterstaatswerken. 
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 GGOR  
Het gewenste grond- en oppervlaktewater regime. Naast de afkorting GGOR wordt er ook 
nog gewerkt met de AGOR (Actueel grond- en oppervlaktewater regime) en de OGOR 
(Optimaal grond- en oppervlaktewater regime). 

 Grondwaterstand 
De hoogte ten opzichte van een referentieniveau van een punt waar het grondwater een 
drukhoogte gelijk aan nul heeft. De absolute waterdruk is dan gelijk aan de druk van de 
atmosfeer.  

 Grondwatertrap (Gt) 
Klassering voor grondwaterstanden in Nederland. Tegenwoordig wordt gesproken over 
Grondwaterdynamiek (Gd) in plaats van grondwatertrap. 

 GxG  
De verzamelnaam voor de grondwatertrappen bestaande uit de GHG (gemiddeld hoogste 
grondwaterstand) GLG (gemiddeld laagste grondwaterstand) en de GVG (gemiddelde 
voorjaarsgrondwaterstand). Tezamen beschrijven deze begrippen de 
Grondwaterdynamiek. 

 Hoofdwatergang  
Water dat een (primaire of) hoofdfunctie vervult voor de waterbeheersing in het 
beheergebied van HHSK; deze is of wordt als zodanig opgenomen in de legger van de 
watersystemen. Hoofdwatergangen worden gebruikt voor wateraanvoer, waterafvoer en 
waterberging. 

 Infiltratie  
In de hydrologie spreekt men van infiltratie als water, zoals neerslag of oppervlaktewater, 
in de grond zakt, waardoor het voor aanvulling van het grondwater zorgt. 

 Infiltreren 
In de hydrologie wordt hiermee het mechanisme bedoelt dat het weg laten 
zakken/doorsijpelen/doorzijgen van (regen)water in de bodem beschrijft. 

 Innovatie 
In deze memo wordt met innovatie bedoeld: een niet (een nog niet eerder uitgevoerde en 
in de praktijk) bewezen alternatieve techniek voor het vasthouden of bergen van water, 
die door gebrek aan informatie nog niet volledig getoetst kan worden met de bekende en 
erkende beoordelingsmethodieken. 

 Keur  
Een verordening van de waterbeheerder, waarin een verzameling van geboden en 
verboden ten aanzien van het waterbeheer is opgenomen op grond van de 
waterschapswet. 

 Klimaatverandering  
Een statistisch significante variatie in de gemiddelde toestand van het klimaat, in de 
variabiliteit of de extremen. De variatie houdt een langere tijd aan, gedurende decennia of 
nog langer. Door de ontstane variatie wijzigt de samenstelling van de atmosfeer. 
Klimaatveranderingen kunnen veroorzaakt worden door een wisselwerking van natuurlijke 
processen of externe verstoringen veroorzaakt door menselijke activiteiten. Een van de 
effecten die wordt toegeschreven aan de klimaatverandering is het rijzen/stijgen van de 
zeespiegel. 

 Kunstwerk 
Een civieltechnisch bouwwerk ten dienste van de infrastructuur van wegen, water, 
spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen. Een kunstwerk onderscheidt zich van andere 
civieltechnische werken en installaties, doordat het een bouwwerk is waarvoor andere 
materialen dan aarde en zand zijn gebruikt. Voorbeelden van kunstwerken zijn duikers, 
stuwen, gemalen en dammen.  

 Kwel 
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Een omhoog gerichte grondwaterstroming en/of het uittreden van grondwater aan het 
grondoppervlak of in watergangen. 

 Legger 
Een openbaar register waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken (daaronder 
vallen: oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, waterkeringen of ondersteunende 
kunstwerken) naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen. De functie van 
de Legger is om inzage te geven in de onderhoudsplichtigen en de 
onderhoudsverplichtingen van waterstaatswerken.  

 Lozen 
Het door middel van een werk, of op andere (indirecte) wijze, brengen van water in een 
oppervlaktewater, zonder dat het water daarbij uit een ander oppervlaktewater is gehaald. 

 Maaiveld 
Het maaiveld (mv) is een aanduiding voor (de hoogte van) het grondoppervlak, ook wel 
bodem genoemd. De maaiveldhoogte wordt vaak opgegeven ten opzichte van een 
nationaal nul-niveau. In Nederland is dat het Normaal Amsterdams Peil (NAP). 

 NAP  
Normaal Amsterdams Peil. Standaard (denkbeeldig) geometrisch vergelijkingsvlak in 
Nederland, waarmee een hoogte wordt uitgedrukt (in meters boven of onder NAP). 

 Onderhoud (gewoon/regulier) 
Het onderhoud dat zich hoofdzakelijk richt op het verwijderen van voorwerpen en 
begroeiing van of uit waterstaatswerken. 

 Onttrekken  
Het door middel van een werk (ontrekkingsinrichting) halen van water uit een 
oppervlaktewater, zonder dat het water daarbij in een ander oppervlaktewater wordt 
gebracht. 

 Ontwateren 
Het in het oppervlaktewater terechtkomen van neerslag via de ondergrond/bodem. 

 Ontwateringsdiepte 
De afstand tussen het grondoppervlak/maaiveld en de hoogste grondwaterstand (GHG), 
gemeten tussen de ontwateringsmiddelen (drainagebuizen, sloten of greppels). 

 Oppervlaktewaterlichaam  
Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin 
aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk 
aangewezen krachtens de wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna. 

 Overige watergang 
Water dat een (secundaire of) overige functie vervult voor de waterbeheersing in het 
beheergebied van HHSK; deze is of wordt als zodanig opgenomen in de legger van de 
watersystemen (voorbeelden zijn greppels, spoorsloten, enz.). Overige watergangen 
worden hoofdzakelijk gebruikt voor waterafvoer en waterberging. 

 Retentieberging 
Berging die kan worden benut door vanaf een hoger peil water af te laten. Het kan daarbij 
zowel om reguliere watersysteemberging als calamiteitenberging gaan. 

 Peilafwijking 
Een peilvak binnen het in een peilbesluit vastgestelde peilgebied waar het waterpeil op een 
ander,afwijkend niveau wordt gehandhaafd. Deze afwijking kan zowel naar boven als naar 
beneden zijn. Een peilafwijking heeft vaak een bepaald doel, bijvoorbeeld bescherming 
van bebouwing of een archeologisch monument (hoogwatervoorziening), landbouwkundige 
doelen (onderbemaling) of veiligheid (dijksloten). 

 Peilbesluit 
Bestuurlijk besluit waarmee de te handhaven waterhoogte (waterpeilen) in waterlopen 
juridisch wordt vastgesteld. 
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 Peilgebied 
Een peilgebied is een waterstaatkundige eenheid waarbinnen ingevolge een peilbesluit een 
waterpeil (het streefpeil) wordt gehandhaafd. De grens van het peilgebied (peilscheiding) 
wordt vastgelegd in het peilbesluit en in de legger van de watersystemen. Binnen een 
peilgebied kunnen peilvakken zijn die een afwijkend peil toebedeeld krijgen, hiervoor dient 
een vergunning te zijn afgegeven.  

 Peilvak 
Een gebied waarbinnen één en hetzelfde waterpeil wordt gehanteerd, het 
oppervlaktewater staat over het algemeen met elkaar in verbinding. 

 Riooloverstort (overstort) 
Kunstwerk door middel waarvan rioolwater op het oppervlaktewater wordt geloosd, indien 
het riool door te grote neerslag niet al het rioolwater kan verwerken.  

 Ruimtelijke ontwikkeling 
De functie-indeling van een gebied ontwerpen, aanpassen en veranderen/uitvoeren. 

 Vasthouden van water  
Hemelwater vasthouden daar waar het valt; het tijdelijk opvangen van neerslag in/op de 
bodem of in/op speciale voorzieningen die indirect onderdeel uitmaken van het 
oppervlaktewatersysteem, in samenhang met de ontwatering tot het moment dat het tot 
afvoer komt. Op lokaal niveau betekent dit dat het water niet direct het oppervlaktewater 
belast, maar wordt vastgehouden. Als er speciale voorzieningen worden getroffen zoals 
bijvoorbeeld waterpleinen, grindkoffers en wadi’s, worden dit alternatieve vormen van 
water vasthouden genoemd. 

 Verhardingstoename 
Een toename van het (geheel van) verharde lagen aangebracht op het bovenvlak van de 
aarde. 

 Verhard oppervlak 
Het geheel van verharde lagen op het bovenvlak van de aarde. 

 Versnippering 
Het in kleine subeenheden verdelen van het watersysteem, waardoor het aantal 
peilvakken toeneemt. Hierdoor neemt het aantal beheer- en onderhoudshandelingen toe 
en kunnen organismen zich minder optimaal verplaatsen binnen grenzen van het totale 
watersysteem.  

 Vervangende waterberging 
Oppervlaktewater dat wordt gegraven om de oppervlakte van een demping terug te 
graven. Niet te verwarren met/te gebruiken voor: oppervlaktewater dat moet worden 
gegraven om de gevolgen van toename van het verharde oppervlak te “compenseren”. 

-   Toetshoogte 
De in een peilvak maximaal toelaatbare peilstijging. 

 Waterberging 
Een voorziening met vrij beschikbare ruimte waarin een overschot aan (regen)water 
tijdelijk kan worden geborgen. De waterberging is benodigd om aan de normering van het 
watersysteem te kunnen voldoen. Waterberging kan zowel uit de ruimte boven het 
oppervlaktewater en onder het maaiveld (laagste drempel bebouwing) bestaan als uit 
allerlei andere vormen, zoals bijvoorbeeld een laaggelegen perceel dat mag onderlopen of 
lagergelegen boezemland. Waterbergingsvoorzieningen met een andere functie dan water 
die gebruikt (mogen) worden voor de tijdelijke berging van polder- of boezemwater (zie 
ook calamiteitenberging), moeten als zodanig erkend worden en vastgesteld worden door 
het waterschap en/of de betreffende gemeente. Aanwijzing kan plaats vinden middels de 
Keurkaart, een legger van de watersystemen, een bestemmingsplan of een 
beheerovereenkomst.  
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Er wordt onderscheid gemaakt tussen regulier benodigde waterberging en aanvullende 
waterberging. Reguliere benodigde waterberging is de benodigde vrije ruimte om te 
kunnen voldoen aan de normering van het watersysteem en bestaat gewoonlijk uit een 
tijdelijke peilstijging binnen de grenzen van het reeds bestaande watersysteem en de 
vastgestelde, erkende calamiteitenbergingen. Aanvullende waterberging is extra 
benodigde waterberging ten opzichte van het reeds aanwezige wateroppervlak en de 
daarbij behorende waterberging, om de gevolgen van een voorziene toekomstige 
functiewijziging  en dus van het grondgebruik op te vangen. 

-   Waterfonds 
Een boekhouding waarmee het saldo waterberging in een peilgebied wordt bijgehouden. In 
de boekhouding worden overschotten aan waterberging vastgelegd. De overschotten 
waterberging kunnen onder voorwaarden worden ingezet om toekomstige 
verhardingstoenamen in het peilgebied te compenseren. De gerealiseerde waterberging 
per plan wordt geregistreerd in de watervergunning. 

 Wateropgave (NBW-opgave) 
De wateropgave zoals bedoeld in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is het 
areaal in een bepaald peilgebied dat inundeert bij een toetsing met de behulp van de 
wateroverlastnormen uit datzelfde NBW en de verschillende klimaatscenario’s. 
Waterschappen zijn verantwoordelijk om maatregelen te nemen die deze inundatie 
tegengaan. De maatregelen oftewel de oplossingen kunnen worden gezocht in 
structuurmaatregelen (vasthouden), vergroting van het bergend vermogen (bergen), of 
het versterken van de bemaling (afvoeren) of een combinatie van deze maatregelen.  
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:  
1. De historische wateropgave (ook wel de NBW-opgave 2015 genoemd): het areaal dat 
inundeert bij toetsing aan de normen en het huidige klimaatscenario. 
2. De NBW-wateropgave 2050: het areaal dat inundeert bij toetsing aan de normen en de 
toekomstige klimaatscenario’s met een tijdshorizon 2050. 

 Waterstaatswerk 
Een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk. 

 Watersysteem 
Een geografisch onderscheiden, coherente, functionele eenheid van watergerelateerde 
eenheden bestaande uit het oppervlaktewater en het grondwater en de daarmee 
samenhangende (water)bodems, technische infrastructuur, de organismen en alle 
geassocieerde natuurlijke en kunstmatige fysische, chemische en ecologische processen. 

 Watersysteemanalyse  
Een systematische bestudering van/een studie naar een watersysteem teneinde de 
verschillende bestanddelen/eenheden te isoleren en te identificeren, waardoor de 
eigenschappen, kenmerken en functies benoemd en geoptimaliseerd kunnen worden. 

 Watersysteemgedrag 
Het elkaar wederzijds beïnvloedende gedrag van afvalwater, grondwater en 
oppervlaktewater onder invloed van de neerslagomstandigheden. 

 Werken 
Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren. 

 Wegzijging 
Een omlaag gerichte grondwaterstroming waardoor water infiltreert in de diepere 
bodemlagen. 

 
 
 
 
 


	20210022 - MEK wateradvies A1.2
	3 - 505_SO_10 - Situation Brainpark
	Sheets and Views
	A1


	4 - Situatietekening MEQ FASE 1 en 2
	5 - Watertoets, april 2021
	6 - 20210022-BGT-01
	Sheets and Views
	20210022 - overzichtstekening-A3 (S)


	8 - 34222BHES2-Y-X001_0
	MEQF1- VO- MEQ- 731
	11_01
	Sheets
	11_01 - Kelder


	11_02
	Sheets
	11_02 - Begane Grond



	Sheets
	11_01 - Kelder
	11_02 - Begane Grond
	GO_11_02 - GO Begane Grond
	GO_11_-01 - GO Kelder

	Sheets
	11_01 - Kelder
	11_02 - Begane Grond
	GO_11_02 - GO Begane Grond
	GO_11_-01 - GO Kelder

	Sheets
	11_01 - Kelder
	11_02 - Begane Grond
	GO_11_02 - GO Begane Grond
	GO_11_-01 - GO Kelder

	Sheets
	11_01 - Kelder
	11_02 - Begane Grond
	GO_11_02 - GO Begane Grond
	GO_11_-01 - GO Kelder

	Sheets
	11_01 - Kelder
	11_02 - Begane Grond
	GO_11_02 - GO Begane Grond
	GO_11_-01 - GO Kelder

	Sheets
	11_01 - Kelder
	11_02 - Begane Grond
	GO_11_02 - GO Begane Grond
	GO_11_-01 - GO Kelder


	9 - Beleid waterberging bij ruimtelijke ontwikkelingen



