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Datum:  14 september 2011 

 

 

Het waterschap Hunze en Aa’s en het waterschap Velt en Vecht werken samen met de gemeente 

Emmen aan het project “Stedelijke wateropgave”. Dit project komt voort uit het 

Uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie Gemeente Emmen 2020.  

Daarnaast werkt de gemeente Emmen aan de integrale herziening van het bestemmingsplan 

Buitengebied. 

 

Reactie waterschap Hunze en Aa’s op het concept-ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 

Emmen 
Tijdens de terinzagelegging van het concept-ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Emmen heeft 

waterschap Hunze en Aa’s gereageerd op het concept. De inhoud van de reactie spitst zich toe op 

bescherming van waterstructuren die van essentieel belang zijn voor de toekomst, om ruimte voor 

water te behouden in tijden van wateroverlast en watertekorten. Wijken en kanalen vormen naast de 

bredere algemene maatschappelijke belangen (o.a. landschap, natuur, cultuurhistorie, recreatie) ook 

een wezenlijk onderdeel van een goed functionerend veenkoloniaal watersysteem. 

Op de bestemmingsverbeelding dient daarom al het aanwezige open water bestemd te worden en zal 

het watersysteem (alle watervoerende sloten, wijken en kanalen) de bestemming “water” moeten 

krijgen, en niet alleen enkele hoofdkanalen en de watergangen van het waterschap. 

 

Het waterschap benadrukt dat bij bestemmingswijzigingen (betreft vaak uitbreiding of inplaatsing van 

nieuwe agrarische bedrijven) sprake is van toename van verhard oppervlak en daarmee piekafvoeren 

op het watersysteem. Hiervoor dient compensatie in het plan te worden opgenomen, bij voorkeur in de 

vorm van infiltratie en/of nieuw open water. 

 

Tot slot wordt gevraagd een en ander toe te lichten in een afstemmingsoverleg, eveneens met het 

waterschap Velt en Vecht. 

 

Afstemmingsoverleg 
Op 20 mei 2011 heeft het afstemmingsoverleg plaatsgevonden. Aanwezig namens Gemeente Emmen: 

H. Vrieling, F. de Jonge, M. Groenewegen en K. Veurink. Namens waterschap Hunze en Aa’s 

aanwezig: W. Heijnen. Namens waterschap Velt en Vecht: H. Legtenberg.  

Hieronder het verslag van het afstemmingsoverleg. Dit verslag zal onderdeel uit gaan maken van de 

waterparagraaf van het bestemmingsplan Buitengebied Emmen. 

 

Keuzes aspect “Water” in het bestemmingsplan Buitengebied Emmen 

In het concept-ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Emmen zijn de hoofdwatergangen bestemd als 

“Water”. Dit zijn Oranjekanaal, Hoofdkanaal, Oosterdiep/ Verlengde Oosterdiep, Scholtenskanaal/ 

Verlengde Scholtenskanaal, Bladderswijk, Hoogeveensevaart/ Verlengde Hoogeveensevaart, Zijtak, 
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Dommerskanaal, Stieltjeskanaal en het Schoonebeekerdiep. Daarnaast zijn de watergangen in 

eigendom van de waterschappen als “Water” bestemd. 

De reden om zoals bovenstaand te bestemmen: 

J intekenen op de verbeelding van watergangen die niet kadastraal begrensd zijn is praktisch niet 

mogelijk, op de millimeter nauwkeurig moeten dan alle watergangen ingemeten worden; 

J het onttrekken van de agrarische bestemming naar een waterbestemming zal planschade 

opleveren voor grondeigenaren. Deze gronden kunnen agrariërs opgeven voor hun meitelling 

waarop basis mogelijke subsidies verleend kunnen worden. 

 

De gemeente zal in de doeleindenomschrijving van de agrarische bestemmingen specifiek aangeven 

dat, naast het agrarische gebruik en de landschappelijke en natuurlijke waarden, de gronden ook 

bestemd zijn voor het behoud en herstel van watergangen (die niet eigendom zijn van de 

waterschappen). Deze watergangen worden binnen de agrarische bestemmingen beschermd via het 

aanlegvergunningenstelsel, niet anders dan nu ook geregeld in de geldende bestemmingsplannen. Voor 

het aanleggen, verbreden en dempen van sloten en andere wateren is een aanlegvergunning nodig. 

 

De kaart ‘Huidige situatie watergangen grootschalige ontginningen’ die is opgesteld bij het project 

“Stedelijke wateropgave” zal in het bestemmingsplan opgenomen worden als bijlagekaart. Bij 

ruimtelijke ontwikkelingen zoals inplaatsing/ uitbreiding van agrarische bedrijven en aanvragen 

aanlegvergunningen wordt de bijlagekaart in acht genomen. 

 

Op basis van het geldende en het toekomstige bestemmingsplan bestaat de mogelijkheid dat de 

waterschappen samen met de gemeente handhavend optreden op basis van het 

aanlegvergunningenstelsel + dempingenbeleid waterschappen. 

 

Naast bovenstaande zijn watergangen ontzien bij het intekenen van (agrarische) bouwvlakken in het 

nieuwe bestemmingsplan buitengebied. Bij bestemmingswijzigingen in de toekomst (voor bijv. 

vergroting of inplaatsing agrarische bouwvlakken) wordt in het kader van een goede ruimtelijke 

ordening als voorwaarde gesteld dat rekening is gehouden met het functioneren van het watersysteem. 

 

De kaart met komvormige laagten wordt in het bestemmingsplan buitengebied opgenomen in de 

waterparagraaf. Er worden niet specifieke regels aan de kaart gekoppeld. De kaart heeft een 

signaleringsfunctie dat, als ruimtelijke ontwikkelingen spelen in deze gebieden, de waterschappen 

vroegtijdig geïnformeerd worden. De kaart zal ook in het Geoportaal van de gemeente opgenomen 

worden zodat de kaart digitaal goed ontsloten is. 

 

Conclusie 
Geconcludeerd wordt dat het bestemmingsplan Buitengebied Emmen niet in strijd is met het project 

“Stedelijke wateropgave”. Indien het project in de toekomst leidt tot concrete ruimtelijke 

ontwikkelingen, bijv. waterberging, wordt het bestemmingsplan zonodig gewijzigd. 


