Digitale Watertoets
Res ultaat van de check gedaan op 17-09-2021

Digitale watertoets in
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 IN DE GEMEENTE IS OP BASIS VAN DE
GEGEVEN ANTWOORDEN NODIG:
1.

normale procedure

2.

Advies rioolgemaal

3.

advies s chouws loten

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

Betreft uw plan één van de volgende planvormen: uits luitend een wijziging van de
bes temmings functie zonder fys ieke aanpas s ingen OF een M.E.R. procedure OF een
bes temmings plan Buitengebied OF een Structuurvis ie?
nee

2.

Neemt in het plan het totale verharde oppervlak van bebouwing en bes trating toe
met meer dan 150 m2 binnen de bebouwde kom, een uitbreidings plan of in een
glas tuinbouwgebied, of met meer dan 1500 m2 in het buitengebied?
nee

3.

Worden in het plan fys ieke veranderingen aan het oppervlaktewaters ys teem
uitgevoerd, zoals het dempen of verleggen van watergangen of het verwijderen of
verplaats en van kuns twerken (zoals duikers )?
nee

4.

Verandert de afvoer van hemelwater binnen het plan ten opzichte van de huidige
s ituatie (bijvoorbeeld door afkoppeling van het gemengde riools tels el naar een
ges cheiden s tels el of door afvoer op een andere watergang)?
ja

5.

hoofdwatergang
nee

6.

bergings gebied
nee

7.

zeekering
nee

8.

rioolgemaal
nee

9.

pers leiding
nee

10.

s ifons /zinkers
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Digitale Watertoets
nee
11.

s chouws loten
ja
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Digitale Watertoets
DETAILS
1.

normale procedure
Voor uw plan wordt de normale procedure doorlopen.

Wat moet ik doen?
Via de digitale watertoets is het Waters chap op de hoogte ges teld van dit plan. De
aanmelding heeft ertoe geleid dat er eigendommen van het waters chap en/of
belangen in het waters ys teem zijn geraakt. De normale procedure wordt doorlopen.
Dit houdt in dat het waters chap een maatwerk wateradvies levert, in de vorm van
de uitgangs puntennotitie.

Waar moet ik op letten?
De definitieve Uitgangs puntennotitie zal een maatwerk wateradvies zijn dat s pecifiek
voor uw ruimtelijke plan van toepas s ing zal zijn. Dit kunnen aanvullende kaarten zijn
met aanvullende maatwerk teks ten voor uw s pecifieke plan en directe omgeving.

Achtergrondinformatie
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Digitale Watertoets
DETAILS
2.

Advies rioolgemaal
In het plangebied zijn rioolpers leidingen en/of rioolgemalen van het waters chap
aanwezig.

Wat moet ik doen?
Het waters chap heeft de ontvangs tplicht van het afvalwater uit het gemeentelijke
riolerings s tels el. Via rioolgemalen en rioolpers leidingen van het waters chap wordt
het vuile water naar de RWZ I getrans porteerd. In of direct langs het plangebied is
een rioolpers leiding van het waters chap aanwezig. Binnen een zonering rond de
pers leiding is het niet toeges taan zonder toes temming van het waters chap
werkzaamheden uit te voeren in de bodem of bes temmingen te wijzigingen.
Bes chadigingen aan de pers leiding kunnen immers als gevolg hebben dat vuilwater
in het milieu terecht komt.

Waar moet ik op letten?
Achtergrondinformatie
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Digitale Watertoets
DETAILS
3.

advies schouwsloten
Binnen uw plangebied liggen s chouws loten.

Wat moet ik doen?
Binnen het plangebied zijn s chouws loten gelegen. Schouws loten zijn s loten die niet
in eigendom zijn van het waters chap maar wel een belangrijke functie vervullen voor
de ontwatering. Vanwege deze ontwaterings functie is het van belang dat een
s chouws loot s choon is ; De eigenaren van de s chouws loot zijn verplicht de
s chouws loot jaarlijks s choon te maken en het waters chap ziet hierop toe. Het
profiel van een s chouws loot mag niet zonder toes temming van het waters chap
gewijzigd worden (Keur Waters chap Hunze en Aa’s ).

Waar moet ik op letten?
Achtergrondinformatie
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Watertoets

17 sep 2021

waterschap

17 sep 2021

kenmerk IN21- Z32579

Plan: Semsweg 5, De Groeve - opsplitsen agrarisch bedrijf

Standaard Wateradvies – korte procedure
Via de digitale watertoets is het Waterschap op de hoogte gesteld van dit plan. De aanmelding heeft
ertoe geleid dat de korte procedure wordt doorlopen. Dit houdt in dat het waterschap geen nader
advies zal afgeven en dit standaard wateradvies gebruikt kan worden bij het opstellen van de
waterparagraaf.
Omschrijving van het plan (toelichting)
Het voornemen behelst de splitsing van het agrarische bedrijfsperceel aan de Semsweg 5. Er is
reeds een paardenhouderij aanwezig. De ontwikkeling voorziet in een 'halvering' van het
bedirjfsperceel voor de paardenhouderij de andere 'helft' wordt in gebruikt genomen ten behoeve
van een agrarisch loon- en akkerbouwbedrijf.

Bij het loon- en akkerbouwbedrijf wordt een nieuwe bedrijfswoning met bijhorende bebouwing
gerealiseerd en een extra kapschuur (zie ook bijgaand ruimtelijk kwaliteitsplan).
Voor wat betreft het hemel- en afvalwater wijzigt er t.a.v. de paardenhouderij niets. T.a.v. het loonen akkerbouwbedrijf zal voor de bedrijfswoning waarschijnlijk een IBA aangelegd worden. Een
andere optie is aansluiting op het aanwezige riool. Het hemelwater zal opgevangen worden op het
eigen terrein en afgevoerd richting de aanwezige kavelsloten.
Wijzigingen in verhard oppervlak
Fysieke watersysteemveranderingen
Vuilwater-, en hemelwaterbehandeling
-

C
ontactgegevens:
Planindiener:
BJZ.nu , ruimtelijke plannen en
advies
e-mail: info@bjz.nu

Gemeente:
Tynaarlo
e-mail:

Waterschap Hunze en Aa's:
e-mail:
waterschap@hunzeenaas.nl

Inhoud:
1. Inleiding
2. Waterveiligheid
3. Waterkwantiteit
4. Waterkwaliteit
5. Aanvullende belangen Waterschap
6. Verdere betrokkenheid waterschap
7. Bronnenlijst

1 Inleiding
Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van waterveiligheid en het voorkomen
van wateroverlast en watertekort (waterkwantiteit). Daarnaast zorgen waterschappen voor het

verbeteren van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater, zowel chemisch als ecologisch. Het is
van belang dat deze taken zowel nu als in de toekomst gewaarborgd blijven. Om dit te kunnen doen
worden ruimtelijke plannen en ontwikkelingen getoetst op hun impact op het goed blijven
functioneren van het watersysteem. Waterschap Hunze en Aa's streeft ernaar om de impact van
dergelijke plannen en ontwikkelingen zoveel mogelijk waterneutraal te houden en waar mogelijk
positieve ontwikkelingen te stimuleren.
Op grond van het Besluit Ruimtelijke Ordening (Art.12), moeten ruimtelijke plannen zijn voorzien van
een waterparagraaf. Om deze waterparagraaf te kunnen opstellen moet de waterbeheerder worden
geraadpleegd door middel van de Watertoets, door; vroegtijdige betrokkenheid, meedenken,
informeren, adviseren en het afwegen van belangen (vooroverleg). Tot en met de uiteindelijke
vaststelling van het ruimtelijk plan (voorontwerp, ontwerp en vaststelling) blijft de waterbeheerder
betrokken bij het planproces.
In de waterparagraaf (+ bijlage) moet het belang van het waterbeheer afgegeven advies zijn
verwoord. Bij het afwijken van het wateradvies, dient er door de gemeente een onderbouwing te zijn
opgenomen die tot het afwijken van het wateradvies heeft geleid.
De verdere opbouw van dit document bestaat uit 5 thema`s; waterveiligheid, waterkwantiteit,
waterkwaliteit, aanvullende belangen waterschap en gerelateerde belangen van derden. Per
thema is voor dit plan relevante informatie opgenomen en zijn uitgangspunten opgesteld. Ten slotte
is de verdere gewenste betrokkenheid van het waterschap bij het vervolg van het planproces
beschreven.

2 Waterveiligheid
Waterveiligheid betreft het voorkomen, zo mogelijk uitsluiten, van levensbedreigende
overstromingsrisico's voor mens en dier en het voorkomen van schade aan have en goed. Risico's die
met name zullen optreden bij het doorbreken van een zeekering (primaire kering) of boezemkade
(secundaire kering). Binnen dit thema zijn, indien van toepassing, alle belangen beschreven die
vanwege de waterveiligheid extra bescherming genieten of anderzijds van belang zijn voor de
waterveiligheid.

3 Waterkwantiteit
Het waterschap heeft als taak de zorg voor voldoende water in droge perioden als de afvoer in
perioden van overvloed. Een vergrote kans op wateroverlast of watertekort dient dus voorkomen te
worden. Binnen dit thema zijn, indien van toepassing, de voor dit plan gerelateerde belangen
beschreven die in meer of mindere mate de waterkwantiteit beïnvloeden.
Wateroverlast vanuit het oppervlaktewater moet in ieder geval zoveel mogelijk voorkomen
worden. Overtollig grond- en hemelwater dat tot afvoer komt volgt de trits ; ''vasthouden, bergen,
afvoeren''.
Verhardingstoename / Compenserende waterberging
Neemt het verharde oppervlak toe van het ingediende plan boven de compensatiedrempel; voor
stedelijk gebied of kassengebieden met meer dan 150 m2 of in het buitengebied met meer dan 1500
m2 (Keur Waterschap Hunze en Aa’s). Omdat deze verhardingstoename ervoor zorgt dat hemelwater
versneld tot afstroming komt, kan dit tot overlast en schade leiden verderop in het watersysteem

(peilgebied). Dit vergroot de kans op inundatie, zeker bij piekbuien, waardoor de landelijke
werknormen (landbouwkundige afvoer)voor de inundatiekans overschreden kunnen worden.
Compenserende waterberging is noodzakelijk om de kans op inundatie binnen peilgebieden niet te
vergroten en de werknormen te kunnen waarborgen.
De gemeente dient hiervoor, in afstemming met de initiatiefnemer, in de waterparagraaf aan te
geven op welke wijze de benodigde hoeveelheid compenserende waterberging (opgave) zal worden
ingepast en onderdeel zal zijn van het plan. Het waterschap kan in het vooroverleg nader advies
geven. Om de effectiviteit van de compenserende maatregel goed te kunnen beoordelen is het van
belang om duidelijk aan te geven; welke maatregel waar wordt genomen (infiltreren,
vasthouden/bergen, vertraagd afvoeren, ...), de maatvoering van de maatregel (m1, m2, m3) en waar
het hemelwater uiteindelijk op zal afvoeren.
Compenserende maatregelen kunnen op meerdere manieren en in combinatie met elkaar worden
gerealiseerd. Naast uitbreiding van het bestaande oppervlaktewater (ruimte)kan bijvoorbeeld
worden gedacht aan vertraagde afvoer in/op het bouwoppervlak via een groen dak, een waterdak en
opvang hemelwater voor hergebruik. Indien de locatie hiervoor geschikt is kan infiltratie overwogen
worden, zoals; een grindkoffer, infiltratiekratten, een infiltratieriool en/of een zaksloot.
Indien infiltratie wordt overwogen, is in de meeste gevallen aanvullend onderzoek nodig over de
toepasbaarheid en eventuele effecten naar de omgeving.
Gemiddeld Hoogste Grondwaterstanden (GHG)
Hoge grondwaterstanden die in kunnen voorkomen, kunnen de toepasbaarheid van
infiltratiemaatregelen beperken.
Slecht doorlatende lagen (sdl)
Zijn er in het plangebied slecht doorlatende bodemlagen aanwezig. De diepte en dikte waarop deze
lagen onder het maaiveld aanwezig zijn en beginnen kunnen verschillend zijn. Dit beperkt de
mogelijkheden voor het toepassen van infiltratiemaatregelen.

Grondgebruikstype

Maaiveldcriterium

Inundatienorm (1/jaar)

Grasland

5%

1/10

Akkerbouw

1%

1/25

Hoogwaardige land-, en tuinbouw

1%

1/50

Glastuinbouw

1%

1/50

Bebouwd gebied

0%

1/100

-

geen norm

Natuurgebied

Bovenstaande werknormen zijn gebaseerd op de midden-variant van het klimaatscenario 2015 van
het KNMI (klimaatscenario G)

Schouwsloten
Binnen het plangebied liggen schouwsloten. Schouwsloten zijn sloten die niet in eigendom zijn van
het waterschap, maar een belangrijke lokale functie vervullen voor de afwatering van een groter
gebied, meerdere eigenaren en/of belangen van derden. Vanwege deze afwateringsfunctie is het van
belang dat een schouwsloot goed onderhoud heeft. De eigenaren van schouwsloten zijn verplicht het
benodigde doorstroomprofiel jaarlijks schoon te houden en het waterschap ziet hierop toe via de
schouw. Het profiel van een schouwsloot mag niet zonder toestemming van het waterschap
gewijzigd worden (Keur Waterschap Hunze en Aa’s).
Scheiden schoon hemelwater en vuilwater
In grote delen van het beheergebied zijn nog gemengde rioolsystemen aanwezig. In dergelijke
systemen wordt het relatief schone hemelwater vermengd met vuilwater en wordt het vervolgens
naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) van het waterschap gebracht. Na zuivering wordt het
water geloosd op het oppervlaktewatersysteem. Het transport van schoon hemelwater via het
gemeentelijk rioolstelsel en het behandelen via een RWZI is niet duurzaam. Om deze reden zal
hemelwater alleen op het vuilwaterriool kunnen worden geloosd als het hemelwater; niet kan
worden hergebruikt (opvang) en/of kan afvoeren via de bodem, het openbaar regenwaterstelsel, een
oppervlaktewaterlichaam zonder een specifieke functie, of via een kwetsbaar
oppervlaktewaterlichaam. Wijzigingen in de behandeling van het hemelwater en vuilwater kunnen
echter voor overlast zorgen als mogelijke ongewenste gevolgen onvoldoende bekend zijn en waar
nodig zijn verholpen. Rechtstreekse afkoppeling van hemelwater (via een hemelwaterriool) naar het
oppervlaktewater (vijvers en sloten) kan dit wateroverlast veroorzaken, als het ontvangende
oppervlaktewater niet hiervoor de capaciteit heeft en/of aanwezige kunstwerken (o.a. duikers,
stuwen en inlaatwerken) het aangeboden water niet kan verwerken.
Grondwaterstand en ontwateringsdiepte
Om grondwateroverlast te voorkomen is een minimale ontwateringsdiepte (de afstand tussen het
maaiveld en de grondwaterstand) nodig. In het plangebied is de Gemiddeld Hoogste
Grondwaterstand (GHG) (plaatselijk) relatief hoog, waardoor de kans op overlast toeneemt. De voor
het plan noodzakelijke ontwateringsnorm wordt mogelijk niet in het hele plangebied gehaald. Voor
primaire wegen is de ontwateringsnorm 1,0 m-mv, voor woningen met kruipruimtes,
industrieterreinen en secundaire wegen is dit 0,7 m-mv, voor tuinen en plantsoenen is dit 0,5 m-mv,
en voor woningen zonder kruipruimte is de norm 0,3 m-mv. Mocht de beoogde functie van het
ingediende plan overlast kunnen ondervinden door onvoldoende ontwateringsdiepte, is het te
adviseren om hier rekening mee te houden in het ontwerp en bij de inrichting.
Drooglegging en peilwijzigingen
Via drooglegging (de afstand tussen het maaiveld en het vastgestelde waterpeil) kan het waterschap
de ontwateringsdiepte (de afstand tussen het maaiveld en de grondwaterstand) sturen. Het in een
peilgebied gehanteerde waterpeil is erop gericht om de in het peilgebied aanwezige functies mogelijk
te maken.

5 Waterkwaliteit
Om de waterkwaliteit te waarborgen heeft het waterschap de zorg voor het realiseren van schoon en
ecologisch gezond water, waarin systeem-specifieke dieren en planten voorkomen. In de eerste
plaats is dit van belang voor de grotere beken, kanalen en meren waarvoor binnen de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen en maatregelen zijn opgesteld voor aangewezen waterlichamen.

Daarnaast is een goede waterkwaliteit van belang voor het recreatief medegebruik als zwemmen en
kanoën en voor het stelsel van kleinere watergangen voor water aan- en afvoer. In dit thema zijn,
indien van toepassing, alle voor dit plan specifieke belangen beschreven die impact hebben op de
waterkwaliteit.
Vervuiling van het oppervlaktewater moet in ieder geval zoveel mogelijk voorkomen worden. Om
deze reden vraagt het waterschap op de toepassing van uitlogende materialen zoveel mogelijk te
beperken en om vervuiling door bedrijfsmatige activiteiten te voorkomen. Afstromend hemelwater
dat vervuild is geraakt moet zo veel mogelijk gescheiden worden afgevoerd, of moet worden
gezuiverd. Dit volgt de trits ; ''schoonhouden, scheiden, zuiveren''.
Mest-, en/of biomassaopslag
Binnen of in de nabijheid van het plangebied kan mest-, en/of biomassaopslag aanwezig zijn. Lekkage
van mest of biomassa naar het oppervlaktewatersysteem heeft zeer grote gevolgen voor de
waterkwaliteit. In het geval van lekkage zal het waterschap zo snel mogelijk maatregelen treffen die
er voor zorgen dat verder contact naar het oppervlaktewater wordt voorkomen. De
kosten worden op de eigenaar van de opslag verhaald. Bij het ontwerpen van de opslag adviseert het
waterschap de kans op lekkage naar oppervlaktewater te minimaliseren. Bijvoorbeeld, een silo is
kwetsbaarder voor (ernstige) lekkage, dan een verdiepte opslag in een mest-zak met een
grondlichaam als bescherming. Als verdere preventiemaatregel adviseert het waterschap om de silo
zo te plaatsen dat vrijkomende mest niet direct af kan stromen op het oppervlaktewatersysteem,
mocht onverhoopt toch lekkage optreden.

6 Aanvullende belangen waterschap
Onder dit thema zijn, indien van toepassing, een aantal onderwerpen opgenomen die mogelijk een
belang raakt voor het waterschap of die van gerelateerde partners. Dit betreft enerzijds locatie
specifieke eigenschappen die in een toekomstige situatie de effecten op het waterbeheer kunnen
vergroten. Anderzijds kunnen ook water gerelateerde gebiedseigenschappen zijn opgenomen buiten
de jurisdictie van het waterschap, maar die wel indirect de belangen van het waterbeheer raken.
Adaptatie op lokale bodemdaling
Het beheergebied van het waterschap Hunze en Aa's wordt gekenmerkt door drie verschillende
vormen van bodemdaling, namelijk; door gaswinning, door zoutwinning en door veenoxidatie.
Bodemdaling door gaswinning heeft lokaal geen grote invloed op het functioneren van het
watersysteem, maar regionaal dient het watersysteem hierop wel maatregelen te treffen.
Bodemdaling door zoutwinning en veenoxidatie kunnen wel tot lokale maatregelen leiden in het
watersysteem. Het plan ligt in een gebied waar sprake is van één of meer oorzaken van bodemdaling.
Het waterschap adviseert om rekening te houden met het volgende bij het verder uitwerken van het
plan.

7 Verdere betrokkenheid waterschap
Voor alle voor dit plan relevante water gerelateerde onderwerpen zijn in deze standaard
waterparagraaf opgenomen. Voor de verdere procedurele afhandeling van het ruimtelijk plan
(voorontwerp en ontwerp), is het van belang om het waterschap te blijven informeren bij
aanpassingen in het plan.

In de waterparagraaf dient worden aangegeven op welke wijze invulling zal worden gegeven aan de
belangen met betrekking tot het waterbeheer. Het waterschap kan altijd geraadpleegd worden voor
overleg en nadere uitleg.

8 Bronnen
Keur waterschap Hunze en Aa’s. Waterschap Hunze en Aa’s, Veendam (2010)
Beheerprogramma 2016-2021. Waterschap Hunze en Aa’s, Veendam (2016)

