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Bernd Derksen

Van: L Lasker [L.Lasker@veltenvecht.nl]
Verzonden: maandag 23 juli 2012 11:57
Aan: Bernd Derksen
Onderwerp: Wateradvies bestemmingsplan Klazienaveen (actualisatie), Dossiercode: EMM-

KLZNV-12-0536

Geachte heer Derksen,

Op 6 juni 2012 heeft waterschap Velt en Vecht uw verzoek om een wateradvies ontvangen. Het betreft actualisering 
bestemmingsplan ‘Klazienaveen’.

In kader van de watertoets heeft het waterschap de volgende opmerkingen op paragraaf 3.6:

1) In figuur 1 is de zwarte gebiedbegrenzing is niet voldoende duidelijk. Een andere kleur zou wellicht beter staan.

2) In het plan dient er aandacht te zijn voor het:

● Rioolgemaal Klazienaveen

● Rioolgemaal A37

● Transportleiding Zwartemeer – Klazienaveen ● Transportleiding Weiteveen – Klazienaveen ● Transportleiding 

Klazienaveen – RWZI Emmen ● Transportleiding A37 – leiding Klazienaveen RWZI Emmen

Bovenstaande gemalen en transportleidingen maken deel uit van het plangebied. Dit dient meegenomen worden in 
het bestemmingsplan.

3) Paragraaf 3.6.9. Riolering:

● De transportleidingen Zwartemeer en Weiteveen injecteren in het rioolgemaal Klazienaveen; ● Informatie over het 

gemaal A37 ontbreekt in de waterparagraaf; ● Op pagina 50 wordt de werking van het gemengd stelsel en gescheiden 
stelsel beschreven. Het verbeterd gescheiden stelsel wordt niet genoemd.
Ook dit stelsel heeft overstorten;

● Wat ontbreekt, is de tekst over het verhard oppervlak dat al is afgekoppeld; ● Uit informatie bij het waterschap blijkt 
dat van het gescheiden stelsel er meer dan zes regenwateruitlaten zijn. Een aantal regenwater uitlaten liggen namelijk 
in het bedrijventerrein Industriestraat en Energiestraat. Dit bedrijventerrein valt binnen het plangebied. Dit 
bedrijventerrein wordt in paragraaf 4.2.2. samen bedrijventerrein Klazienaveen genoemd. Zie ook paragraaf 3.5.2.2;

4) Paragraaf 3.6.11 Richtlijnen nieuwe ontwikkelingen:

● In de tweede alinea staat de zin ‘Dit water kan ter plaatse van de ontwikkeling worden aangelegd…etc.’. 
Uitgangspunt bij nieuwe ontwikkelingen moet zijn om het hemelwater binnen het plan te bergen
(trits: Vasthouden, Bergen en Afvoeren). Daarna kan pas worden gekeken naar elders binnen het peilgebied.

● Het waterschap adviseert om deze paragraaf in thema’s te beschrijven. Thema’s zijn: Veiligheid, Volksgezondheid, 
Watervoorziening, Wateroverlast, Riolering, Natte Natuur, Grond- en Oppervlaktewaterkwaliteit, Bodemdaling 
(veengebieden), Verdroging en Grondwateroverlast. Alleen de relevante thema’s worden dan beschreven.
In een waterparagraaf dienen de opties in beeld worden gebracht waarbij de keuzes gemotiveerd worden beschreven.

5) Paragraaf 5.4 Toelichting op de regels:
Artikel 14 zegt iets over nutsvoorzieningen. De vraag hierbij is of de rioolgemalen Klazienaveen en A37 ook hieronder 
vermeld moeten worden?

Wanneer voornoemde opmerkingen in het plan worden meegenomen heeft waterschap Velt en Vecht geen bezwaar.

Met vriendelijke groet,

Lammert Lasker,
Medewerker watertoets
Waterschap Velt en Vecht
Postbus 330
7740 AH Coevorden
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