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PLAN: Bom, Verlengde Scholtenskanaal OZ 23 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Algemene projectgegevens: 
 
Projectomschrijving: Agrarisch bouwperceel wordt vervormd. (zwaartepunt ligt meer 
achter de bestaande bebouwing) t.b.v. de bouw van een serrestal. Riolering op het 
ontwerp is nog niet aangegeven, wel geadviseerd om een waterberging aan te leggen. 
Oppervlakte plangebied: 19.216 m2 
Toename verharding in plangebied: 3.570 m2 
Het plangebied ligt in: landelijk gebied 
 
Onderstaande figuur geeft de ligging van de het plangebied en de serrestal weer. 
 

 



------------------------------------------------------------------------------ 
 
Aanvrager / initiatiefnemer: 
 
Naam:      W. Eefting 
Organisatie: Gemeente Emmen 
Postadres:  Raadhuisplein  1 
PC/plaats:   7800 RA Emmen 
Telefoon:    
Fax:       - 
E-mail:     w.eefting@emmen.nl 
 
Gemeente Emmen 
 
Cont.pers: W. Eefting 
Telefoon:     
E-mail:      w.eefting@emmen.nl 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Waterbeleid 
 
Sinds 1 november 2003 is het verplicht plannen in het kader van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening te toetsen op water. Het doel van deze watertoets is waarborgen 
dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in 
beschouwing worden genomen. De waterhuishouding bestaat uit de overheidszorg die 
zich richt op het op en in de bodem vrij aanwezige water, met het oog op de daarbij 
behorende belangen. Zowel het oppervlaktewater als het grondwater valt onder de 
zorg voor de waterhuishouding. Naast veiligheid en wateroverlast (waterkwantiteit) 
worden ook de gevolgen van het plan voor de waterkwaliteit en verdroging onderzocht. 
De belangrijkste beleidsdocumenten op het gebied van de waterhuishouding zijn het 
Nationaal Waterplan, Anders omgaan met water: Waterbeleid 21e eeuw, de Europese 
Kaderrichtlijn Water, Beleidslijn ruimte voor de rivier en de nota Ruimte. In het 
Nationaal Bestuursakkoord Water Actueel worden de gezamenlijke uitgangspunten 
geformuleerd voor een integraal waterbeleid in de 21e eeuw. De verantwoordelijkheid 
voor de te treffen waterhuishoudkundige maatregelen gericht op: vasthouden, bergen 
en afvoeren van water ligt bij het waterschap (trits: kwantiteit) en het schoon houden, 
scheiden en zuiveren van water (trits: kwaliteit) ligt bij alle betrokkenen en het 
waterschap.  
 
Provincies en gemeenten zorgen voor een integrale afweging en leggen deze vast in 
provinciale beleidsplannen en streekplannen, respectievelijk structuur- en 
bestemmingsplannen. De provincie geeft richting aan ruimtelijke ontwikkeling door de 
gebieden te benadrukken die van nature het eerst onder water komen te staan bij 
hevige regenval of overstromingen. De provincie wil dat deze gebieden gevrijwaard 
blijven van kapitaalintensieve functies.  
 
Het beleid van waterschap Hunze en Aa's is verwoord in het nieuwe beheerplan 
2010-2015. De ruimtelijke zonering van de provincie heeft het waterschap vertaald 
naar een eigen zonering met water als belangrijkste element. Het waterschap 
benadrukt in haar functiezonering de volgende aspecten: de hoogte van de waterpeilen 
en het gewenste grondwaterregime (GGOR), een optimale wateraanvoer en -afvoer 
(waterkwantiteit), de waterkwaliteit voor verschillende functies en de inpassing van 
water in het landschap. 
 
Het waterschap Hunze en Aa's kent binnen zijn beheergebied 7 watersystemen. Voor 
al deze stroomgebieden zijn integrale watersysteemplannen opgesteld waarin de 
doelen voor WB21 en de KRW zijn opgenomen. De Kaderrichtlijn Water (KRW) omvat 



regelgeving ter bescherming van alle wateren door middel van het stellen van haalbare 
doelen die voor de eerste termijn in 2015 worden bereikt. De kaderrichtlijn gaat daarbij 
uit van een benadering vanuit de stroomgebieden. De uitvoering van de kaderrichtlijn 
vraagt een grote inspanning van verschillende partijen op internationaal, nationaal en 
regionaal niveau. Het waterschap zoekt naar duurzame oplossingen. We willen dat het 
water zoveel mogelijk binnen een plangebied wordt vastgehouden en dat relatief 
schoon water ook relatief schoon blijft. Een toename van het verharde oppervlak in 
risicogebieden of beekdalen wordt gecompenseerd met extra waterberging. 
Regenwater dat op verharde oppervlaktes valt en schoon genoeg is, wordt zoveel 
mogelijk vastgehouden of geborgen en eventueel hergebruikt. De laatste mogelijkheid 
is afvoeren via bestaande watergangen. 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
WATERADVIES Waterschap Hunze en Aa's 
 
De wijziging van de bestemming en/of de omvang van onderdelen in het plan hebben 
invloed op de waterhuishouding en/of raken de belangen van het waterbeheer en/of die 
van de initiatiefnemer.  
 
Waterhuishouding 
De nieuwe serrestal wordt gebouwd in het peilgebied Middenweg. Aan de noordzijde 
ligt een sloot die in verbinding staat met een hoofdwatergang, die langs het Verlengde 
Scholtenskanaal OZ is gelegen. Via deze hoofdwatergang wordt het overtollig hemel- 
en grondwater afgevoerd richting het zuiden. De aanvoer van oppervlaktewater 
geschikt ook via de hoofdwatergang, maar dan in omgekeerde richting naar het 
noorden. 
 

 
 
De tussensloot en de hoofdwatergang (Verlengde Scholtenskanaal) liggen in het 
peilgebied met een zomerpeil van +11,95 mNAP en het winterpeil van +11,40 mNAP. 
In de sloot liggen een aantal duikers met een diameter variërend van 300 mm tot 400 



mm. Afvoer van hemelwater op de hoofdwatergang langs de Westelijke Doorsnee is 
hierop niet gewenst. De situatie van de Runde is nog niet in de kaart opgenomen. 
 
 
Riolering 
 
Uitgegaan wordt van duurzame oplossingen, waarbij het hemelwater en daarmee het 
watersysteem niet negatief wordt belast. Hemelwater wordt gescheiden opgevangen, 
zo mogelijk vast gehouden en/of geïnfiltreerd en pas dan afgevoerd naar het 
watersysteem.  
 
Bij nieuwbouw/herbouw wordt tegenwoordig de hemelwaterafvoer niet gekoppeld aan 
de riolering. Het infiltreren van hemelwater in de bodem heeft de voorkeur, wanneer dit 
niet mogelijk is kan het naar het oppervlaktewater worden afgevoerd. Hierbij dient er 
voldoende waterbergende capaciteit te zijn. Voor aansluitingen in het buitengebied kan 
het voorkomen dat een aansluiting op het riool niet mogelijk is. Hier dient een IBA 
(Individuele Behandeling Afvalwater) te worden aangelegd. Het waterschap gaat 
daarbij uit van minimaal een gecertificeerd IBA II systeem. Zie hiervoor het IBA beleid 
van het waterschap. 
 
Bij het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel adviseren wij verschillende kleuren 
buizen (bijvoorbeeld bruine en grijze) te gebruiken. Hiermee wordt de kans op foutieve 
aansluitingen verkleind. Een goede informatie aan de eigenaren over het aangelegde 
afvoersysteem op het perceel is van belang. 
 
Toename verhard oppervlak 
 
Waterberging 
Bij nieuwbouw dient het watersysteem zodanig aangelegd te worden dat wateroverlast 
voorkomen wordt. Door de toename van het verharde oppervlak (aanleg van 
bebouwing) zal neerslagwater sneller tot afvoer komen. Dit veroorzaakt pieken in de 
waterafvoer. Om het afwentelen van problemen te voorkomen dient de afvoer in de 
nieuwe situatie de huidige maatgevende afvoer niet te overschrijden. Veelal kan 
wateroverlast voorkomen worden door voldoende bergingscapaciteit in het 
oppervlaktewatersysteem te creëren, eventueel in combinatie met infiltratie in de 
bodem als het gebied hier de mogelijkheid voor heeft.  
 
Op basis van de toename van het verharde oppervlak 3.570 m2 (zie algemene 
gegevens) dient ruim 200 m2 extra open water aangelegd te worden. De aanleg van 
open water is mogelijk door het verbreden of aanleggen van een erfsloot of eventueel 
de aanleg van een vijver.   
 
 
Grondwater 
In stedelijke gebieden is het freatisch grondwater van groot belang. Een te hoge 
grondwaterstand kan resulteren in grondwateroverlast, bijvoorbeeld in de vorm van 
water in de kruipruimte, te lage grondwaterstanden daarentegen resulteren in 
verdroging. Het verlagen van grondwaterstanden in bestaande bebouwde gebieden 
kan resulteren in problemen in verband met bijvoorbeeld houten fundering maar ook 
natuurgebieden kunnen negatief beïnvloed worden wanneer het hydrologisch systeem 
veranderd. Bij nieuwe stedelijke gebieden is het uitgangspunt dat wijzigingen in de 
grondwaterstanden niet mogen resulteren in nadelige gevolgen voor andere gebieden. 
 
Het is dan ook belangrijk bij elk inrichtingsplan samen met het waterschap eerst vanuit 
het bestaande watersysteem vast te stellen wat de gewenste grondwaterstanden zijn. 
Om grondwateroverlast in stedelijke gebieden te voorkomen zijn de volgende 
ontwateringseisen richtinggevend. Voor verschillende typen grondgebruik gelden bij 
een halve maatgevende afvoer (een afvoer die 10 a 15 keer per jaar wordt 



overschreden) de volgende ontwateringseisen. 
 
Grondgebruik ontwateringseisen: 
 
Woningen met kruipruimte: 0,7m onder onderkant vloer. 
Woning zonder kruipruimte: 0,3m onder onderkant vloer. (Nu worden secundaire 
wegen veelal als maatgevend aangehouden.) 
Gangbare wegen (met grof zand cunet) secondair: 0,7m onder as van de weg.  
Gangbare tuin/plantsoen: 0,5m onder maaiveld. 
 
 
Voor woningen is de ontwateringsdiepte afhankelijk van het woningtype. Voor 
woningen met een niet waterdichte kruipruimte geldt in het algemeen een 
ontwateringsdiepte van 0,20 m beneden de kruipruimtevloer, dat wil zeggen 0,70 m 
beneden het maaiveld. Het verdient aanbeveling om op de kruipruimtevloer een laagje 
grof, leemarm zand aan te brengen om capillaire verzadiging tegen te gaan. In 
gebieden waar de ontwateringsdiepte als eis niet gehaald wordt, dienen huizen zonder 
kruipruimte gebouwd worden of het terrein opgehoogd.  
 
Om de ontwateringseisen te realiseren dient het oppervlaktewaterpeil en het technisch 
ontwerp hier op afgestemd te worden. Technische aspecten die van invloed zijn op de 
grondwaterstand zijn bodemtype, waterpeil, afstanden van waterlopen en drains en 
draindiepten. Indien de gewenste grondwaterstanden niet zijn te realiseren met sturing 
in peilen, waterlopen en drainage, bieden maatregelen als ophoging van het maaiveld, 
kruipruimteloos bouwen of een aangepaste inrichtingsvorm of een aangepaste functie 
wellicht een oplossing. Door creatief te zoeken naar van nature geschikte locaties dan 
wel aangepaste inrichtingsvormen (partiele ophogen van wegen en woningen, of 
minder gangbare vormen van woningen, wegen en tuinen) dient gestreefd te worden 
naar een inrichting tegen de laagste maatschappelijke kosten. 
 
Het uitgangspunt is dat door de aanleg van nieuwe stedelijke gebieden er geen 
nadelige gevolgen mogen ontstaan in andere gebieden. Dat kan tot gevolg hebben dat 
het oppervlaktewaterpeil niet gewijzigd kan worden.  
 
In de praktijk blijkt dat in nieuwe gebieden met weinig bergingscapaciteit in de bodem 
en waar met kruipruimten wordt gebouwd, een waterpeil in rust van 1,20 meter minus 
maaiveld voldoende diep is om (eventueel met een goed ontworpen ringdrainage rond 
woningen) aan de ontwateringsdiepte kan worden voldaan. In bestaande gebieden 
dient bij peilwijzigingen extra aandacht besteed te worden aan de eventuele 
aanwezigheid van houten funderingen en funderingen op klei. Zijn die aanwezig dan 
mogen de gemiddeld laagste grondwaterstanden (GLG) niet verder worden 
overschreden (niet nog lager worden). Ook de aanwezigheid van oude bomen verdient 
aandacht. Volwassen bomen kunnen afsterven als de ontwateringsdiepte snel en 
drastisch worden veranderd en verder verlaagd worden 1 meter minus maaiveld. Oude 
bomen kunnen zich niet meer aanpassen via hun wortelstelsel op grote veranderingen 
in het grondwater. 
 
Het vloerpeil van de nieuwe serre stal dient minimaal gebouwd te worden op +13,15 
mNAP of hoger. 
 
 
Invloed op de waterhuishouding 
 
Het aanwezige of ontvangende oppervlaktewater dient niet alleen voldoende ruimte te 
hebben voor het afstromende hemelwater, maar ook aan de inrichting dient aandacht 
te worden besteed. 
Voor een gezond watersysteem is de inrichting en het beheer van het bestaande of 
nieuw te realiseren oppervlaktewater belangrijk. Bij oppervlaktewatersystemen in 



stedelijk gebied wordt daarom gestreefd naar zo groot mogelijke eenheden, omdat dan 
het biologische reinigend vermogen het grootst is. Waterplanten vergroten ook het 
zelfreinigend vermogen. Bovendien krijgen algen minder kans zich te ontwikkelen als 
er veel waterplanten zijn. In meren is vastgesteld dat voor een goede waterkwaliteit 
30-50% van het oppervlak bedekt moet zijn met waterplanten. Om dit te bereiken moet 
minimaal 10-20% van het water ondiep zijn (0,3 -0,5 m) en een goed doorzicht hebben.  
 
Vanuit die ondiepe delen kunnen de waterplanten zich dan verder in het water 
verspreiden. De ondiepe delen moeten daarom zoveel mogelijk verspreid voorkomen. 
Natuurlijke oevers met flauwe onderwatertaluds of met ondiepe plasbermen leveren 
hieraan een bijdrage. Een randvoorwaarde hierbij is wel dat de benodigde 
afvoercapaciteit van waterlopen moet worden gehandhaafd. Daarnaast moeten diepe 
delen (dieper dan 1,2-1,5 m) aanwezig zijn om zo te voorkomen dat in de zomer het 
water te veel opwarmt en daardoor zuurstofloosheid en/of algenbloei ontstaat. Ook 
kunnen in de diepe delen vissen in strenge winters beter overleven. Natuurvriendelijke 
oevers kunnen een belangrijke rol spelen bij natuurontwikkeling in de stedelijke 
gebieden. Het netwerk van watersystemen (en de bijbehorende oevers) vormt 
bovendien een belangrijke ecologische verbinding en overloopgebied van de stad naar 
het buitengebied en de grote(re) natuurgebieden. 
 
Als gevolg van het plan vindt een (tijdelijke) lozing van water in het oppervlaktewater 
plaats. In het kader van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO) zijn lozingen 
in het oppervlaktewater vergunningplichtig en moet vergunning worden aangevraagd 
bij het waterschap. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
BETROKKENHEID waterschap Hunze en Aa's 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Voor de verdere procedurele afhandeling van de watertoets is het van belang om het 
waterschap verder te betrekken en rekening te houden met de in dit document 
aangegeven adviezen. Wij verzoeken u ons te informeren over de wijze waarop het 
plan verder zal worden voorbereid en wat het uiteindelijk ontwerp/inrichting van het 
plangebied zal zijn. 
 
Bij eventuele aanpassingen in het ontwerp en/of in de zienswijzen in relatie tot 
waterhuishoudkundige inrichting, adviseren wij de Digitale Watertoets nogmaals uit te 
voeren. In ieder geval wil het waterschap betrokken blijven en geïnformeerd worden bij 
de verdere planvorming van dit project. Graag het waterschap nader informeren over 
de verdere planuitwerking en eventueel een overleg plannen met de aangegeven 
contactpersoon van het waterschap.  
 
Mocht u aanvullende informatie hebben met betrekking tot deze watertoets 
(schetsontwerpen, relevante documentatie etc.), raden wij u deze per mail op te sturen 
naar uw contactpersoon bij het waterschap. Vermeld in deze mail de projectnaam en 
datum waarop de digitale watertoets is ingediend. Met de extra informatie kunnen we 
een nog beter passend advies geven over uw specifieke situatie. 
 
Bij eventuele vragen kunt u eveneens contact opnemen met van het waterschap via 
het algemene nummer 0598-693800. 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 


