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BETREFT RO-PLAN:Nieuwbouw Francken MetaalB.V.
Aanvrager: ARCOM
Geachte heer/mevrouw Francken Metaal B.V.,
U heeft via de website www.dewatertoets.nl eenwatertoetsproces gestart. De watertoets is uitgevoerd op eenruimtelijke
ontwikkeling in het beheergebied van HoogheemraadschapDe Stichtse Rijnlanden. Door het starten van een
watertoetsprocesvia deze website, zorgt u er voor dat het waterschap alle relevanteinformatie krijgt om een goed advies te
kunnen geven. Bij geen ofweinig gevolgen voor water, kunt u snel door in uw procedure,zonder dat u hoeft te wachten op een
reactie van hetwaterschap.
Deze email is automatisch gegenereerd naar aanleiding van uwingevoerde gegevens. In dit document leest u de conclusie en
krijgtu informatie over het vervolgproces voor uw ruimtelijkeprocedure.
Onze conclusie
Op basis van de digitale procedure concluderen wij datuw planNieuwbouw Francken Metaal B.V. geen groot effect heeft
opwater (geengroot waterbelang). U kunt volstaanmet eenstandaard wateradvies van het waterschap.
Argumentatie:
Op basis van uw ingevoerde gegevens blijkt dat uw ruimtelijkeontwikkeling voldoet aan onze belangrijkste minimale
voorwaarde:"het standstill beginsel". Dit beginsel houdt in dat door het plangeen verslechtering van de waterhuishouding
ontstaat. Deontwikkelingen die door het plan mogelijk worden gemaakt, hebbeneen geringe invloed op de waterhuishouding en
deafvalwaterketen.
Graag de volgende actie uitvoeren:
Bovenstaande conclusie betekent dat u geen verderewatertoetsproces met het waterschap hoeft door te lopen.
Voor uw ruimtelijke plan kunt u gebruik maken van een standaardtekst. Wij verzoeken u onderstaande standaard
waterparagraaf op tenemen in de toelichting of onderbouwing van uw plan.
● U dient de standaard waterparagraaf nog wel aan te vullen metuw eigen water- en rioleringsbeleid (indien van toepassing).
●
●

Vervolgproces
Via www.dewatertoets.nl hebbenwij uw watertoets als een melding ontvangen. Wij gaan deze meldingarchiveren.
U hoeft met het waterschap geen (informeel) vooroverleg tehebben bij verdere planvorming, tenzij u dat zelf wenst of
tenzijhet plan verandert.
● Tijdens de formele overlegprocedures (art 3.1.1 of art 5.1.1)van uw RO-plan zal het waterschap alleen een controle doen
of deconclusies kloppen. Indien u tijdens de ter inzage termijn van uwplan niets van ons hoort, gaan wij akkoord met het
plan en kunt udeze email beschouwen als ons formele wateradvies. Indien wij welwillen/moeten reageren, zullen wij met u
contact opnemen.
●
●

Contact
Indien u dat wenst, kuntu nadere informatie toesturennaaremailadres: watertoets@hdsr.nl. Per gemeentehebben wij een
contactpersoon RO-plannen en rioleringsplannen. Eenoverzicht van de contactpersonen vindt u op onze website
http://www.hdsr.nl/watertoets
Geenverlening Watervergunning
LET OP: Dit formulier en dezewatertoetsprocedure is geen aanvraag voor eenWatervergunning. Onze conclusie en

wateradvies mogen alleengebruikt worden tijdens de planvormingsfase. Eventueel benodigdevergunningen worden niet binnen
de watertoetsprocedure geregeld enzullen via daarvoor bedoelde procedures verkregen moeten worden. Udient zelf na te gaan
welke vergunningen nodig zijn om het plan terealiseren. Bij het waterschap dient u wellicht een Watervergunningaan te vragen
of een melding te maken in het kader vanvergunningverlening. Meer informatie over de Watervergunning vindtu op
http://www.hdsr.nl/vergunningen
--------------------------------------------------------------------------------------Standaard waterparagraaf: Paragraaf X.XWater
In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Besluitruimtelijke ordening is voor dit ruimtelijke plan
eenwatertoetsproces doorlopen.
De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundigebelangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij
hetopstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is niet eentoets achteraf, maar een proces dat de gemeente en
waterbeheerdermet elkaar in gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk stadium. Deinzet daarbij is om in elk afzonderlijk plan met
maatwerk het reedsbestaande waterhuishoudkundige en ruimtelijke beleid goed toe tepassen en uit te voeren.Het
watertoetsproces voor hetprojectNieuwbouw Francken Metaal B.V. is op ...(*aub datuminvullen*) digitaal doorlopenvia
www.dewatertoets.nl.Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is via deze weg door deinitiatiefnemer van de ruimtelijke
ontwikkeling op de hoogtegebracht van de plannen.
Uit de digitale analyse blijkt dat er geen grote waterbelangenzijn. De ruimtelijke ontwikkeling voldoet aan de
belangrijksteminimale voorwaarde: "het standstill beginsel". Dit beginsel houdtin dat door het plan geen verslechtering van de
waterhuishoudingontstaat. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden adviseertpositief over het ruimtelijk plan.
Relevant beleid
Bij de planvorming zijn er verschillende partijen betrokken metbetrekking tot water.
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (belangrijkstebeleidsnota's: Waterbeheerplan 2010-2015 'Water Voorop!'
enWaterstructuurvisie, Keur en Legger)
● Provincie Utrecht of de Provincie Zuid-Holland(aubinvullen)(Provinciaal waterplan,Grondwaterplan, provinciale
milieuverordening)
● Gemeente (Waterplan, GRP, Milieuplan (aub zelfinvullen).
●

Basisprincipes omgaan met water:
●
●
●

Vasthouden - bergen - afvoeren (waterkwantiteit)
Schoon houden - scheiden - zuiveren (waterkwaliteit)
Waarborg tegen overstroming - overstromingsrobuust bouwen(veiligheid)

Beleid hemel- en afvalwater
Bij de afvoer van overtollig hemelwater is infiltratie van waterin de bodem het uitgangspunt, omdat dit het meest duurzaam
is.Oppervlakkige afvoer naar de infiltratievoorziening en infiltratievia wadi's heeft daarbij de voorkeur. Als oppervlakkige
infiltratieniet mogelijk is, is ondergrondse infiltratie door middel vanbijvoorbeeld een infiltratieriool een optie. Als infiltratie
nietmogelijk is, kan hemelwater via een bodempassage worden geloosd opoppervlaktewater. Schoon hemelwater (bijvoorbeeld
vanafdakoppervlakken) kan direct worden afgevoerd naar oppervlaktewater.Speciale aandacht wordt besteed aan duurzaam
bouwen en een duurzaamgebruik van de openbare ruimte om een goede kwaliteit van hetafgekoppelde hemelwater te
garanderen.
Water in relatie tot de ruimtelijke ontwikkeling
De ruimtelijke ontwikkelingen hebben weinig tot geen gevolgenvoor het watersysteem. In het kort gaat het om:
Het verhard oppervlak neemt gering toe (Zie de Keur bepalingenvoor de grenswaarden).Deze geringe toename van
verhard oppervlakheeft weinig gevolgen voor het watersysteem. Het bestaandewatersysteem kan tijdens een hevige
regenbui al het hemelwatervanaf dit oppervlak verwerken en bergen
● Het bestaande oppervlaktewater wordt niet aangepast.
● Water wordt niet buiten het plangebied geborgen.
● Er vindt geen lozing plaats van verontreinigingen en/ofverontreinigd water naar oppervlaktewater.
● Het plangebied ligt niet op of nabij een waterkering ofbelangrijke watergang.
● Het plangebied ligt niet nabij eenrioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) of rioolpersleiding.
●

Afvoer hemelwater
Hemelwater wordt via een gemengd stelsel afgevoerd. Voornieuwbouw is dit ongewenst vanuit het waterschapsbeleid.(let op:
plan aanpassen!)
Afvalwater
Afvalwater wordt als volgt afgevoerd: geloosd op hetvuilwaterriool (aub checken of dit conform gemeentelijkrioleringsbeleid
is).
Toekomstige ontwikkelingen
Indien in de toekomst ruimtelijke ontwikkelingen mogelijkzijn, waarbij het verhard oppervlak uitbreidt met meer dan 500m2
instedelijk gebied en/of 1000m2 in landelijk gebied, heeft dit totgevolg dat het hemelwater van dit oppervlak versneld tot
afvoerkomt. Om de waterhuishouding niet te verslechteren, moet dezeversnelde afvoer worden voorkomen of gecompenseerd.
ADVIESPUNTENWATERSCHAP
U kunt er voor kiezen omonderstaande adviespunten van het waterschap (deels) op te nemen inhet plan, naast bovenstaande
standaard waterparagraaf.
Kansen pakken
Ondanks dat de ruimtelijke ontwikkeling weinig tot geen gevolgenheeft voor water, kan het zijn dat er kansen zijn om
verbeteringendoor te voeren ten behoeve van duurzaam waterbeheer. Wij adviserenbijvoorbeeld om hemelwater niet af te
voeren naar een gemengdrioolstelsel maar te infiltreren in de bodem of af te voeren naaroppervlaktewater. De gemeente is
verantwoordelijk voor het bepalenvan (de methode van) hemelwaterafvoer, in overleg met hetwaterschap.
Aanleghoogte
Wij adviseren omde nieuwbouw aan te leggen met eenontwateringsdiepte van minimaal 80 centimeter, en bij voorkeur 1meter.
Dit is de afstand tussen de gemiddelde hoogstegrondwaterstand (GHG) en het maaiveld. Bij het bouwen zonderkruipruimte kan
worden volstaan met een geringereontwateringsdiepte.
Grondwater
Grondwateroverlast als gevolg van afwijkende aanleghoogten isvoor de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers. Om een
goedinzicht te krijgen in het grondwatersysteem adviseren wij om zospoedig mogelijk te starten met een grondwateronderzoek.
Omwateroverlast en -schade in woningen en bedrijven te voorkomenadviseren wij om een drempelhoogte van 30 centimeter
boven hetstraatpeil te hanteren.
Waterketen
Het plan heeft gevolgen voor de rioleringssituatie. Wijadviseren om een lokaal rioleringsplan op te stellen. Hetwaterschap zal dit
plan vervolgens goedkeuren.
Disclaimer
Dit wateradvies is maximaal 1 jaar geldig. Indien u graag dezetermijn wilt verlengen, dan kunt u contact met ons opnemen.
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden streeft naar correcteen actuele informatie in deze watertoetsapplicatie aan te
bieden.Aan het beschikbaar gestelde kaartinformatie kunnen geen rechtenworden ontleend.Hoogheemraadschap aanvaardt
geen aansprakelijkheidvoor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik of deinformatie die via deze applicatie
beschikbaar wordt gesteld.
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