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Uitgangspunten Notitie
Het klimaat is aan het veranderen. De gevolgen zijn ook in onze omgeving merkbaar. Regenbuien worden
extremer. Er valt in een korte periode meer regen, maar ook nattere winters en drogere zomers komen
steeds vaker voor. Ook stijgt de zeespiegel, waardoor waterafvoer naar zee minder eenvoudig wordt en
dijken moeten worden verhoogd. Op sommige plaatsen in ons land hebben we te maken met bodemdaling.
Ook bij ruimtelijke plannen dient men hiermee rekening te houden. Gevolgen van extreme
neerslaggebeurtenissen mogen geen wateroverlast in de gebouwen veroorzaken.
Op grond van artikel 12 uit het besluit op de ruimtelijke ordening moeten ruimtelijke plannen zijn voorzien van
een waterparagraaf. Hiervoor moet het proces van de watertoets worden doorlopen. Waterschap Velt en
Vecht kijkt wat de invloed van het plan op de waterhuishouding is en geeft een wateradvies.
Een belangrijk deel van de ruimtelijke plannen betreft kleine plannen. Het gaat bijvoorbeeld om het uitbreiden
van een gebouw, een functieverandering of het bouwen van één gebouw of enkele woningen. Voor deze
plannen is de korte procedure ontwikkeld.
Het plan waarvoor u een wateradvies heeft aangevraagd komt niet in aanmerking voor de korte procedure.
Dit betekend dat de normale procedure moet worden doorlopen. Deze notitie vormt een leidraad om tot een
goede waterparagraaf te komen. Het waterschap wil uiteraard graag in een zo vroeg mogelijk stadium in
gesprek. Een waterparagraaf is opgebouwd uit criteria die in de paragraaf 1.1 staan beschreven.
1.1 Ruimtelijk relevante criteria en water
Ruimtelijk relevante criteria zijn te onderscheiden in criteria die betrekking hebben op de locatiekeuze
en in criteria die betrekking hebben op de inrichting van een ruimtelijk plan. In onderstaande tabel
wordt een overzicht gegeven van de thema's met belangrijke waterdoelstellingen van waterschap Velt
en Vecht die ruimtelijk relevante criteria kunnen opleveren en die in het bestemmingsplan geregeld
kunnen worden. De lijst is overigens niet uitputtend.
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