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1 Inleiding 

Aanleiding  
Op de camping de Molenkamp te Zeegse is Golden Tulip te Zeegse voornemens de 
inrichting van de camping aan te passen. De huidige inrichting bevat veel stacaravans 
(170), de nieuwe inrichting bevat een beperkt aantal bungalows (65). Voor deze ontwikke-
ling wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Hiervoor dient onder andere het 
proces van de watertoets doorlopen te worden.  
 
Doel 
De watertoets heeft tot doel om te komen tot een goed functionerend en beheersbaar 
ontwerp van de waterhuishouding en de riolering voor het plangebied, dat aansluit op het 
vigerende beleid van het rijk, de provincie, het waterschap en de gemeente. Hiertoe 
worden de randvoorwaarden en uitgangspunten voor het ontwerp vroegtijdig in het 
ruimtelijk planproces uitgewerkt en kunnen eventuele kansen of knelpunten in dit 
stadium worden gesignaleerd.  
 
Om dit te bereiken, dient een drietal deelvragen beantwoord te worden. Het betreft de 
onderstaande deelvragen: 

1. Wat zijn de kenmerken van het huidige watersysteem en welke mogelijkheden 
bestaan er voor de toekomstige inrichting van het gebied? 

2. Welke uitgangspunten/ eisen worden er vanuit het beleid aan de toekomstige 
inrichting van de waterhuishouding en riolering gesteld? 

3. Wat is het effect van de voorgenomen ontwikkeling op het watersysteem en moe-
ten er negatieve effecten worden gecompenseerd? 

 
Werkwijze 
Om bovenstaande vragen te beantwoorden zijn de eerste drie werkstappen uit figuur 1-1 
doorlopen. De vierde stap dient door de opdrachtgever nog te worden doorlopen. 
 

Figuur 1-1: Werkstappen watertoets 
 
Begonnen is met een (telefonisch) overleg met het waterschap Hunze en Aa's. Hierbij is 
gesproken over de uitgangspunten en eventuele knelpunten. Tevens is (telefonisch) 
contact geweest met de opdrachtgever en gemeente Tynaarlo. Vervolgens zijn de 
(on)mogelijkheden van het gebied in beeld gebracht en is een effectanalyse uitgevoerd.  
 
Leeswijzer 
Na de inleiding in het eerste hoofdstuk wordt in hoofdstuk twee gestart met een 
situatiebeschrijving waarbij de bodemopbouw, (geo)hydrologie, aanwezige waterhuis-
houding en riolering worden besproken. In het derde hoofdstuk wordt een beschrijving 
gegeven van de voorgenomen ontwikkeling en de effecten die dit heeft op de waterhuis-
houding en riolering. In het laatste hoofdstuk volgen de conclusies en aanbevelingen.  
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2 Huidige situatie 

Het plangebied is in de huidige situatie in gebruik als camping. Hier staan voornamelijk 
stacaravans met in de tussenliggende ruimte gras. Het gehele gebied geldt als onverhard. 
De grootte van de camping is 30.000 - 40.000 m2 (ca. 200 x 200 m). 

2.1 Locatie 

Het plangebied is gelegen aan de noordzijde van Zeegse in gemeente Tynaarlo. Rondom 
de camping ligt een natuurgebied dat aangewezen is als Ecologische Hoofd Structuur 
(EHS). In het noorden en oosten ligt het Schipborgse diep. Figuur 2-1 geeft de locatie 
weer. 
 

 
Figuur 2-1 huidige situatie (Bron: Google Maps) 



 

2.2 Bodemopbouw  

Maaiveldhoogte  
Het maaiveldniveau van het terrein varieert van NAP +4,5 tot NAP +6,0 m. Dit loopt af naar 
het Schipborgse diep, hier ligt het maaiveld lager, namelijk tussen NAP +2 en NAP +3 m. 
 
Bodemopbouw 
De bodemkaart (1:50.000) geeft aan dat het gebied bestaat uit lemig fijn zand. TNO-
boringen in de omgeving bevestigen dit beeld. Deze geven aan dat er lokaal een leemlaag 
is. Leemlagen zijn slecht doorlatend, als gevolg hiervan kan in natte tijden boven de 
leemlaag een hoge (schijn)grondwaterstand ontstaan. Deze laag is in 50% van de 
boringen afwezig. Hierom wordt niet verwacht dat er sprake is van een hoge 
(schijn)grondwaterstand. Hieruit is geconcludeerd dat het verstoren van deze leemlaag 
ook niet zorgt voor een aanpassing van de grondwaterstand met als gevolg (plaatselijke) 
verdroging. 
 

2.3 Geohydrologie 

Grondwaterstanden 
Uit het veldbezoek bleek dat het gebied zelf droog is. Uit het telefoon gesprek met dhr. 
Daamen is gebleken dat er nog nooit (grond)wateroverlast is geweest. De bodemkaart 
komt hiermee overeen en geeft aan dat er sprake is van zeer lage grondwaterstanden 
(grondwater trap VI en VII). Tabel 2-1 geeft de grondwaterstanden in het gebied weer. 
 
Grondwater stroomt van hoog naar laag. Op basis van het maaiveldverloop is geconclu-
deerd dat het grondwater richting het Schipborgse diep stroomt. Ter hoogte van de 
camping 'duikt' de grondwaterstand naar beneden naar het lage peil van het Schipborgse 
diep. 
 
Tabel 2-1: Grondwaterstanden 
 hoge grondwaterstand lage grondwaterstand 
Grondwatertrap IV 40 - 80 cm-mv > 120 cm-mv 
Grondwatertrap VII 80 - 140 cm-mv > 120 cm-mv 
TNO-peilbuis B12E0435* NAP +3,20 m NAP +2,60 m 
*Nabij het Schipborgse diep onder een leemlaag 
 
 



 

2.4 Waterhuishouding 

Oppervlaktewater 
Door het plangebied zelf lopen geen watergangen. Verderop ligt het Schipborgse diep. In 
de huidige situatie infiltreert al het regenwater. Dit geïnfiltreerde water stroomt als 
grondwater richting de beek. Er is geen sprake van (versnelde) afvoer van regenwater via 
sloten naar de beek 
 
 
Kwel/infiltratie 
Het projectgebied geldt als een infiltratie gebied.  
 

2.5 Riolering 

In het plangebied is een gemengd stelsel aanwezig van Gemeente Tynaarlo. [Dhr Frank 
Rozema zal hier nog navraag naar doen. 23-02-2010] 



 

3 Beleid 

Waterschap Hunze en Aa's heeft een handreiking Watertoets. Deze is onderdeel van de 
bredere website www.dewatertoets.nl. Hierin komen verschillende onderwerpen aan de 
orde. Twee onderwerpen riolering en grondwater zijn met name van belang. Het water-
schap heeft (in het telefoon gesprek) geen aanvullende eisen gesteld. Ook de gemeente 
heeft geen aanvullende eisen.  
 

1. Riolering 
Uitgegaan wordt van duurzame oplossingen, waarbij het hemelwater en daarmee het 
watersysteem niet negatief wordt belast. Hemelwater wordt gescheiden opgevangen, zo 
mogelijk vast gehouden en/of geïnfiltreerd en pas dan afgevoerd naar het watersysteem. 
 

2. Grondwater 
In stedelijke gebieden is het freatisch grondwater van groot belang. Een te hoge 
grondwaterstand kan resulteren in grondwateroverlast, bijvoorbeeld in de vorm van water 
in de kruipruimte, te lage grondwaterstanden daarentegen resulteren in verdroging. Het 
verlagen van grondwaterstanden in bestaande bebouwde gebieden kan resulteren in 
problemen in verband met bijvoorbeeld houten fundering maar ook natuurgebieden 
kunnen negatief beïnvloed worden wanneer het hydrologisch systeem veranderd. Bij 
nieuwe stedelijke gebieden is het uitgangspunt dat wijzigingen in de grondwaterstanden 
niet mogen resulteren in nadelige gevolgen voor andere gebieden. 
 
Grondgebruik ontwateringseisen: 

• Woningen met kruipruimte: 0,7m onder onderkant vloer. 
• Woning zonder kruipruimte: 0,3m onder onderkant vloer. (Nu worden secundaire 

wegen veelal als maatgevend aangehouden.) 
• Woningen op (houten) palen: Er mag geen verdroging optreden, grondwaterstand 

mag niet verlagen en de paalkoppen moeten onder de gemiddeld laagste grond-
waterstanden blijven. 

• Gangbare wegen (met grof zand cunet) primair: 1,0m onder as van de weg. 
• Gangbare wegen (met grof zand cunet) secondair: 0,7m onder as van de weg. 
• Gangbare wegen (met grof zand cunet) weg op polystyreen-hardschuim: circa 

0,3m onder as van de weg. 
• Gangbare tuin/plantsoen: 0,5m onder maaiveld. 
• Industrieterreinen: 0,7m onder maaiveld. 

 
Het gebied ligt in de EHS. Hierom dient het (regen)water schoon te zijn/blijven. Bij de 
bouw mogen hierom geen uitlogende materialen gebruikt worden. Voorbeelden van 
uitlogende materialen zijn koper en zink. 

http://www.dewatertoets.nl


 

4 Voorgenomen ontwikkeling 

In de voorlopige plannen zal de inrichting van de camping veranderen. De huidige 
inrichting bevat veel stacaravans (170), de nieuwe inrichting bevat een beperkt aantal 
bungalows (65). Deze bungalows hebben een afmeting van maximaal 80 m2. 
 
De nieuwe inrichting heeft tot gevolg dat de camping minder intensief gebruikt wordt. Wel 
is er sprake van een toename van verhard oppervlak. Of beter geformuleerd: een af name 
aan onverhard oppervlak. Bij regenval op een stacaravan  kan het regenwater onder de 
stacaravan infiltreren in de (onverharde) bodem. Bij een Bungalow kan dit niet.  
 
Naast de aanpassing van de inrichting wordt de maaiveld hoogte aangepast. Deze wordt 
zo veranderd dat er meer glooiing op de camping komt. 
 

4.1 Waterhuishouding 

Oppervlaktewater 
In het ontwerp worden geen watergangen gegraven of aangepast. 
 
In het plan wordt meer glooiing aangebracht. Als gevolg zullen er meer hellingen zijn, hier 
stroomt het water versneld vanaf. De laagtes moeten zo ingericht worden dat het 
regenwater niet versneld het gebied uitstroomt. De onderstaande figuur geeft een 
impressie van hoe het maaiveld ingericht kan worden. 
 

 
Figuur 4-1: Inrichting van het maaiveldverloop 
 



 
Ontwateringsdiepte 
Naar alle waarschijnlijkheid hebben de bungalows geen kruipruimte. Het waterschap 
adviseert een ontwateringsdiepte van 30 cm voor woningen zonder kruipruimte. Op basis 
van de heersende grondwaterstanden worden hier geen knelpunten verwacht. 
 
 
Berging 
Een toename van verhardoppervlak dient (normaliter) gecompenseerd te worden door 
middel van berging. Deze regel geldt alleen voor gebieden die afwateren door middel van 
sloten. Omdat hier al het regenwater infiltreert is geen sprake van een compensatie 
noodzaak. 
 
 
Infiltratie 
In de huidige situatie infiltreert het regenwater. Het waterschap heeft aangegeven dat dit 
in de toekomst zo dient te blijven. In de nieuwe plannen is het voornemen om dit te 
behouden. 
 
In theorie kan infiltratie gedaan worden met specifiek in te richten Wadi's. In de nieuwe 
plannen wordt (extra) glooiing aangelegd. Dit zorgt voor een (extra) mogelijkheid tot het 
vasthouden en infiltreren van regenwater. Omdat er 1) in de huidige situatie geen 
problemen zijn met regenwater en 2) er door de extra glooiing een soort 'natuurlijke' wadi 
wordt gemaakt, is er geen reden tot het nemen van extra (kunstmatige) maatregelen. 
 
Het gebied ligt in de EHS. Hierom dient het regenwater schoon te zijn/blijven. Bij de bouw 
mogen hierom geen uitlogende materialen gebruikt worden. Voorbeelden van uitlogende 
materialen zijn koper en zink. 
 
 

4.2 Riolering 

De bungalows worden aangesloten op het bestaande riool. Hiervoor wordt (extra) riool 
aangelegd. Het regenwater van de daken van de bungalows wordt niet aangesloten op het 
riool. Dit zal lokaal worden geïnfiltreerd. 



 

4.3 Overig 

Bij het vergraven van het terrein wordt voor drie onderwerpen geadviseerd. Het vergraven 
van het terrein kan zorgen voor wateroverlast op (wandelpaden van) de camping. Deze 
drie onderwerpen komen niet voort uit eisen van waterschap of gemeente en zijn dus niet 
formeel onderdeel van de watertoets. Vanwege de (sterke) relatie met de watertoets, zijn 
deze wel opgenomen in dit document. 
 
In de eerste plaats wordt geadviseerd om de bungalows niet op de laagste punten te 
plaatsen. Dit in verband met (eventuele) wateroverlast als gevolg van afstromend 
regenwater bij (extreme) neerslag. 
 
In de tweede plaats wordt geadviseerd niet te diep af te graven. Dit vanwege het 
aanwezige grondwater. Op enige afstand is de hoogste grondwaterstand NAP +3,2 m. 
Naar vermoeden is de grondwaterstand ter hoogte van de camping hoger (ca. 50 cm). 
Dieper afgraven dan ca. NAP +3,7 zal resulteren in een drassige locatie. 
 
In de derde plaats bestaat de bodem uit lemig zand met lokaal leemlagen. Geadviseerd 
wordt om op de diepste punten deze leemlaag, als die aanwezig is, door te ste-
ken/mengen met andere grond. Afgraven tot een dergelijke leemlaag zorgt voor (lokaal) 
een ondoorlatende laag. Het vergraven van het terrein zorgt voor laagtes, deze laagtes 
kunnen een dergelijke leemlaag als ondergrond hebben. Bij regenval verzamelt het water 
in zo'n laagte en zal moeilijk weg kunnen. Dit resulteert tot een drassige situatie. Op basis 
van boringen (TNO-boring B12E0741 en B12B0698) is geconcludeerd dat de leemlaag 
niet dieper ligt dan 1,5 m-mv en maximaal een dikte heeft van 0,3 m. 
 



 

5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 

Op basis van voorgaande hoofdstukken zijn onderstaande conclusies getrokken. De 
conclusies geven antwoord op de gestelde onderzoeksvragen. 
 
Wat zijn de kenmerken van het gebied en het huidige watersysteem en welke mogelijkhe-
den bestaan er voor de toekomstige inrichting van het gebied? 
 

• In de huidige situatie is het plangebied grotendeels onverhard; 
• In de huidige situatie is er een gemengd rioolstelsel aanwezig; [wordt gecontroleerd] 

 
Welke uitgangspunten/ eisen worden er vanuit het beleid aan de toekomstige 
inrichting van de waterhuishouding en riolering gesteld? 
 

• Het hemelwater moet afgekoppeld worden/blijven van de riolering; 
• Het hemelwater moet binnen het plangebied worden geïnfiltreerd; 

 
Wat is het effect van de voorgenomen ontwikkeling op het watersysteem en moeten er 
negatieve effecten worden gecompenseerd? 
 

• De toekomstige ontwikkeling heeft enigszins een toename in verhard (dak)oppervlak 
tot gevolg; 

• De toekomstige inrichting en glooiing van het terrein zorgen voor de mogelijkheid tot 
infiltreren zonder overlast; 

• Dit (te) infiltreren water moet schoon zijn; 
 

5.2 Aanbevelingen 

• Verhard (dak)oppervlak niet aansluiten op het riool; 
• Gebruik maken het (glooiende) terrein om het (regen)water van het dakoppervlak te 

infiltreren; 
• Bij de bouw geen uitlogende materialen gebruiken; 
• Definitief afstemmen van deze voornemens met Waterschap Hunze en Aa's en 

Gemeente Tynaarlo; 



 

Bijlage 1 : Concept waterparagraaf 
 
 Criterium Invulling 
1. Veiligheid Het plangebied ligt niet in de buurt van een 

waterkering. Het plangebied ligt ook niet in een 
laaggelegen kom waardoor een risico op overstro-
ming niet aanwezig is. 

2. Regionale en locale 
wateroverlast 

Het hemelwater wordt geïnfiltreerd. Deze situatie 
blijft zo, er worden geen veranderingen met 
betrekking tot wateroverlast verwacht. 

3. Rioleringsysteem Het vuilwater wordt aangesloten op het bestaande 
gemengde stelsel van de gemeente Tynaarlo. 
Regenwater wordt afgekoppeld. 

4. Watervoorziening Er is geen sprake van wijzigingen in de watervoor-
ziening.  

5. Volksgezondheid Er is geen sprake van wijzigingen voor het 
onderdeel volksgezondheid. 

6. Bodemdaling De grondwaterstand wordt niet verlaagt en de 
bodem is in de huidige situatie reeds voorbelast. 
Bodemdaling wordt daarom ook niet verwacht. 

7. Grondwateroverlast Er is sprake van een (zeer) diepe grondwaterstand, 
zodoende is er geen sprake van grondwaterover-
last. 

8. Oppervlaktewaterkwaliteit Het gebied staat niet in directe verbinding met het 
oppervlaktewater. De oppervlaktewaterkwaliteit 
komt daarom niet in geding. 

9. Grondwaterkwaliteit Bij de bouw wordt rekening gehouden met het 
bouwstoffenbesluit. Er wordt hierom schoon water 
in de bodem geïnfiltreerd.  

10. Verdroging Er is geen sprake van grondwaterstandsverlaging. 
Er is geen sprake van een afname van de infiltratie. 
Hierom is er geen sprake van verdroging. 

11. Natte natuur In het plangebied komt geen natte natuur voor. 
12. Beheer en onderhoud Het riool wordt uitgebreid. De gemeente zal voor 

beheer ook toegang moeten kunnen hebben tot 
deze uitbreiding. In het huidige ontwerp zijn 
hiervoor geen belemmeringen.  

 
 
 



 

Bijlage 2 : Beleidskader 
 

Omdat ruimtelijke plannen, naast de watertoets, door de naast hogere overheid getoetst 
worden aan het ruimtelijke beleid, is het enerzijds van belang als waterschap een beeld te 
hebben van het bestaande ruimtelijke beleid; anderzijds is het van belang dat �wateri-
tems� op een goede manier verwoord zijn in het bestaande ruimtelijke beleid. Deze bijlage 
geeft een kort overzicht hoe de wateritems op dit moment in het ruimtelijke beleid zijn 
vastgelegd.  
 
Rijksbeleid 
Het rijk heeft in 1998 de 4e nota waterhuishouding (NW4) uitgebracht. In dit beleid staan 
het vergroten van de veerkracht, het gebiedsgericht beleid en het herstel van watersys-
temen centraal. In NW4 worden stedelijke watersystemen een belangrijke �drager� voor 
stadslandschappen genoemd.  
De commissie Tielrooij heeft in 2000 geadviseerd over het omgaan met water in het licht 
van de wateroverlast die in �93, �95 en �98 heeft plaatsgevonden. In het advies �Waterbe-
leid voor de 21e eeuw� (WB21) zijn het vergroten van de veerkracht van het watersysteem 
en het �niet afwentelen� (niet in watersysteem, maar ook niet van bestuurlijke verantwoor-
delijkheden en kosten) heel belangrijk. Speerpunten zijn onder andere de drie principes 
van het waterbeleid: Vasthouden van water en tijdelijk bergen, ruimte voor water en 
benutten van de kansen voor meervoudig ruimtegebruik. Rijk, Provincies (IPO), water-
schappen (Unie van Waterschappen) en gemeenten (VNG) hebben naar aanleiding van het 
advies van deze commissie afspraken met elkaar gemaakt in het Nationaal Bestuursak-
koord Water (NBW).  
De ruimteclaim voor water vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water wordt voorlopig geacht 
te worden gedekt door de ruimte benodigd in het kader van het NBW.  
De beleidsbrief regenwater en riolering van de staatssecretaris van VROM (2004) geeft 
aan hoe er landelijk gedacht wordt over het omgaan met hemelwater en het afkoppelen. 
Hierbij is de hantering van de beide drietrapsstrategieën in de plaats gekomen van eerder 
in percentages aangeduide doelstellingen voor afkoppeling van regenwater van de 
riolering.  
 
Op rijksniveau is recent de Nota Ruimte (2004) verschenen. In deze nota worden de twee 
drietrapsstrategieën genoemd, te weten:  
1) Vasthouden - bergen � afvoeren (waterkwantiteit);  
2) Voorkomen - scheiden - zuiveren (waterkwaliteit).  
De Nota Ruimte is afgestemd met het Nationaal Bestuursakkoord Water met betrekking 
tot de ruimtelijke consequenties ervan. Zo wordt meer ruimte geboden aan water en 
waterkwantiteit en -kwaliteit zijn meer dan voorheen sturend voor ontwikkeling en 
locatiekeuzen van grondgebruik. De Nota geeft aan dat ook andere overheden (provincies, 
waterschappen en gemeenten) water als een structurerend principe moeten hanteren bij 
het ontwikkelen, uitwerken en toetsen van hun ruimtelijk beleid.  


