Digitale Watertoets
Res ultaat van de check gedaan op 29-03-2022

Digitale watertoets
De watertoets helpt u om aan de hand van de locatie van uw ruimtelijke plan en een
aantal vragen te toets en of u de belangen van het Waters chap raakt. Indien dit het
geval is krijgt u teks t en uitleg over het vervolg proces .

VOOR DE ACTIVITEIT DIGITALE WATERTOETS IS OP BASIS VAN DE GEGEVEN
ANTWOORDEN NODIG:
1.

normale procedure

2.

Advies verharding en compens erende maatregelen >2000

3.

Waterkwaliteit en riolering (niet gemengd s tels el zd opw)

4.

Geen verontreininging

OP BASIS VAN ONDERSTAANDE LOCATIE
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Digitale Watertoets
VRAGEN EN ANTWOORDEN UIT DE CHECK
1.

Gaat het om een ruimtelijk plan dat uits luitend een functiewijziging betreft van
bes taande bebouwing zonder dat de bebouwing wordt uitgebreid?
nee

2.

Primaire waterlopen
nee

3.

Regionale waterkeringen
nee

4.

Primaire waterkeringen
nee

5.

Geurcontouren RWZ I
nee

6.

Met hoeveel neemt het verhard oppervlak door uw plan toe?
meer dan 2000 m2

7.

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

8.

Heeft het plan een tijdelijke of permanente verandering van het
oppervlaktewaterpeil tot gevolg?
nee

9.

Is er in of rondom het plangebied s prake van (grond)wateroverlas t (vraag andere
partijen (particulieren) als u het antwoord niet weet)
nee

10.

Betreft het plan een algehele herziening van een bes temmings plan, een
s tructuurvis ie, mas terplan, hers tructurerings plan, tracébes luit, landinrichtings plan
of groots chalige wegrecons tructie?
nee
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Digitale Watertoets
11.

Is er in of grenzend aan het plangebied oppervlaktewater aanwezig?
ja

12.

Hoe worden in het plan het afvalwater en het hemelwater behandeld?
via een ges cheiden s tels el: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater

13.

Vinden er activiteiten plaats op het verharde oppervlak waardoor verontreinigingen
kunnen afs poelen en het oppervlaktewater mogelijk belas t wordt?
nee

14.

Is er s prake van een tijdelijke of permanente grondwateronttrekking en/of -lozing?
nee

15.

zonering_afvalwatertrans port
nee

16.

geurcontouren_rioolgemalen
nee

17.

windcirkel_molens
nee
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Digitale Watertoets
DETAILS
1.

normale procedure
Met de gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat bepaalde as pecten van het
plan een zodanige invloed hebben op de belangen van het hoogheemraads chap dat
de normale procedure moet worden gevolgd.
Gebruik als tublieft de knop ""DIRECT AANVRAGEN"" om uw aanvraag voor een
digitale watertoets daadwerkelijk naar het hoogheemraads chap te vers turen.
Hiervoor is een eenmalige regis tratie benodigd.

Wat moet ik doen?
Uw plan heeft invloed op het waters ys teem, waterkeringen en/of afvalwaterketen.
Het waters chap wil graag met u overleggen wat deze invloed is en welke
maatregelen wellicht genomen kunnen worden in uw plan. Wij s treven ernaar binnen
drie weken contact met u op te nemen om nadere afs praken te maken en advies te
geven over de nog opens taande waterbelangen. Als u eerder een afs praak wilt
maken, dan kunt u contact met ons opnemen via ons algemene nummer 072 582
8282 en vragen naar de contactpers oon voor de gemeente waarin uw plan zich
bevindt. Naas t de reeds gegeven deeladviezen kunt u op onze webs ite meer
informatie vinden over de watertoets in het algemeen:
https ://www.hhnk.nl/watertoets /.
LET OP: Het (concept)wateradvies is geen aanvraag voor een
Watervergunning. Onze conclus ie en wateradvies mogen alleen gebruikt worden
tijdens de (ruimtelijke) planvormingfas e. U dient zelf na te gaan welke vergunningen
nodig zijn om het plan te realis eren. Bij het hoogheemraads chap dient u wellicht
een Watervergunning aan te vragen of een melding te doen. Meer informatie over
de Watervergunning vindt u op https ://www.hhnk.nl/vergunningen.
Gebruik als tublieft de knop ""DIRECT AANVRAGEN"" om uw aanvraag voor een
digitale watertoets daadwerkelijk naar het hoogheemraads chap te vers turen.
Hiervoor is een eenmalige regis tratie benodigd.

Waar moet ik op letten?
Achtergrondinformatie
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Digitale Watertoets
DETAILS
2.

Advies verharding en compenserende maatregelen
>2000
U heeft aangegeven dat de bebouwing- en/of verhardings toename ten gevolge van
uw plan meer dan 2000 m2 bedraagt.
Binnen het werkgebied van het hoogheemraads chap is de afgelopen decennia door
vers tedelijking het areaal aan open water afgenomen. Om onder andere dit
vers chijns el tegen te gaan is in 2003 de watertoets geïntroduceerd die ervoor moet
zorgen dat de waterbelangen beter in ruimtelijke plannen worden meegenomen en
dat ontwikkelingen 'waterneutraal' worden gerealis eerd. Een van de onderdelen van
de watertoets is het beoordelen van de verhardings toename.

Wat moet ik doen?
Een dus danige toename van het verharde oppervlak heeft negatieve gevolgen voor
het waters ys teem. Het hemelwater s troomt vers neld af en komt direct tot afvoer.
Compens atie in de vorm van waterberging of infiltratie is noodzakelijk om deze
negatieve effecten op te heffen. Bij een verhardings toename van meer dan 2000
m2 berekent het hoogheemraads chap aan de hand van divers e
plangebiedkenmerken een s pecifiek compens atiepercentage.
Ruimtelijke adaptatie
Wij advis eren u om in het ontwerp van het plan het principe van ruimtelijke
adaptatie op te nemen. Z o zou kunnen worden gedacht aan het aanbrengen van
'groene daken' op nieuwe gebouwen, eventueel met meervoudig ruimtegebruik en
waterberging capaciteit. Ook kan bij bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe
parkeerplaats en gebruik worden gemaakt van waterdoorlatende verharding met
bijbehorende afvoer vertragende onderlaag of waterberging op s traat en in
verlaagde groens troken.
Z ie voor uitleg en ins piratie hierover: http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl,
https ://www.deltaprogramma.nl/themas /ruimtelijke-adaptatie,
https ://hhnk.klimaatatlas .net/ en https ://www.urbangreenbluegrids .com/.

Waar moet ik op letten?
Achtergrondinformatie
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DETAILS
3.

Waterkwaliteit en riolering (niet gemengd stelsel zd
opw)
In het plan wordt een ges cheiden riolering aangelegd, waarbij het hemelwater wordt
afgekoppeld van de riolering.

Wat moet ik doen?
In het plan wordt een ges cheiden riolering aangelegd, waarbij het hemelwater wordt
afgekoppeld van de riolering. Dit komt overeen met de bas is doels telling van het
hoogheemraads chap om het hemelwater van nieuwe oppervlakken zoveel mogelijk
te s cheiden van het afvalwater. Voorwaarde is wel dat het hemelwater als s choon
kan worden bes chouwd. Bij voorkeur wordt afs tromend hemelwater van verharde
oppervlakken eers t voorgezuiverd door een berm, wadi of bodempas s age.

Waar moet ik op letten?
Achtergrondinformatie
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Digitale Watertoets
DETAILS
4.

Geen verontreininging
U heeft aangegeven dat er binnen het plan geen s prake is van activiteiten die als
gevolg kunnen hebben dat vervuild hemelwater naar het oppervlaktewater
afs troomt.

Wat moet ik doen?
U heeft aangegeven dat er binnen het plan geen s prake is van activiteiten die als
gevolg kunnen hebben dat vervuild hemelwater naar het oppervlaktewater
afs troomt. Het hemelwater kan dus als s choon worden bes chouwd. Het is daarom
niet doelmatig om het af te voeren naar de rioolwaterzuiverings inrichting (RWZ I). Dit
betekent dat we voor de nieuwe ontwikkeling advis eren om een ges cheiden s tels el
aan te leggen.

Waar moet ik op letten?
Achtergrondinformatie
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Woningbouwplan CPO Burgerbrug
Watercompensatie
29 maart 2022
Uitgangspunten
Het hemelwaterafvoer van de calamiteiten route valt buiten de berekening. De afvoer vindt naar de berm plaats. Er
veranderd feitelijk niets.
Oppervlakten verharding
Oppervlakten verharding nieuwe situatie
Dakoppervlak woningen (incl. uitbouw)
Oppervlakte tuinen:
Vrijstaande woningen en 2 onder 1
Tussen woningen/hoekwoning
Rijbaan, trottoirs, en groen parkeren
Calamiteiten route
Subtotaal nieuwe situatie
Oppervlakten verharding bestaande situatie
Te verwijderen betonverharding
Te verwijderen betonnen industrieplaten
Te verwijderen asfalt (gemeente)
Te verwijderen bebouwing (schuur)
Subtotaal bestaande situatie
Totaal toename verharding (1)

m2
608,47

factor
100%

m2
608,47

807,79
471,65
863,91
418,50

50%
100%
100%
0%

403,90
471,65
863,91
0,00
2347,93

0,00
0,00
0,00
0,00

100%
100%
100%
100%

0,00
2347,93

Berging fundering
Totale oppervlakte weg (tbv fundering korrel)
Hoogte fundering

Maximale
533,58 m2
0,30 m1

Materriaal fundering holle ruimte percentage
Berging fundering (2)

25,00 %
40,02 m3

Berekening watercompensatie
Benodigde berging
Toename verharding
Berging benodigd
Berging in cunet
Gerealiseerd
Nog te compenseren
Percentage te compenseren
Hoeveelheid te compenseren oppervlaktewater
Te dempen watergang t.b.v. inritdam calamiteiten
Gecompenseerd bij opstelplaats brandweer
totaal oppervlakte te compenseren

0,00
0,00
0,00
0,00

Beleid HHNK
(1)
(2)

Advies HHNK

69,00
2347,93
162,01
40,02
24,7%
1767,95
13,0%
229,83

mm
m2
m3
m3
m2
m2

28,31 m2
30,53 m2
227,61 m2
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