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HOOFDSTUK 1  WATERPARAGRAAF 

1.1 Algemeen 

Belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de watertoets, die sinds 1 
november 2003 wettelijk is verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in ruimtelijke plannen een beschrijving op 
te nemen van de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte 
watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze 
in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de waterkwantiteit 
(veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met hemelwater, 
lozingen op oppervlaktewater). 

In deze waterparagraaf wordt beschreven hoe het huidige waterhuishoudkundig systeem voor het plangebied 
van het bestemmingsplan "Emmen, Emmermeer uitbreiding woonwagenlocatie aan de Valtherlaan’’ is 
ingericht, welke fysieke omstandigheden voor het gebied gelden en of speciale functies voor het plangebied 
gelden. Naast een beschrijving van de waterhuishoudkundige consequenties van het plan en de stedelijke 
wateropgave heeft het wateradvies van het waterschap een duidelijke plaats gekregen. 

1.2 Waterbeleid 

1.2.1 Algemeen 

De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit in 
de landen in de Europese Unie. Aan alle oppervlaktewateren in een stroomgebied worden kwaliteitsdoelen 
gesteld die in 2015 moeten worden bereikt. Ruimtelijk relevant rijksbeleid is verwoord in de Nota Ruimte en 
het Nationaal Waterplan (inclusief de stroomgebiedbeheerplannen). Op provinciaal niveau zijn de 
Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening richtinggevend voor ruimtelijke plannen. 

Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het 
Waterbeheerplan 2016-2021. De belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn waterveiligheid, 
klimaatbestendigheid omgeving en ruimte voor waterberging. Daarnaast is de Keur van Waterschap 
Vechtstromen een belangrijk regelstellend instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden 
gehouden.  

Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Vechtstromen opgestelde gemeentelijk Waterplan 
en het gemeentelijk Rioleringsplan van belang bij het afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen. 

1.2.2 Watersysteem 

In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen nagestreefd. Dit 
betekent concreet dat droge perioden worden doorstaan zonder droogteschade, vissterfte en stank, en dat in 
natte perioden geen overlast optreedt door hoge grondwaterstanden of inundaties vanuit 
oppervlaktewateren. Problemen worden niet afgewenteld op andere gebieden of latere generaties. Het 
principe "eerst vasthouden, dan bergen, dan pas afvoeren" is hierbij leidend. Rijk, provincies en gemeenten 
hebben in het Nationaal Bestuursakkoord Water doelen vastgelegd voor het op orde brengen van het 
watersysteem. 

1.2.3 Afvalwaterketen 

Het zoveel mogelijk scheiden van vuil en schoon water is belangrijk voor het bereiken van een goede 
waterkwaliteit. Door te voorkomen dat grote hoeveelheden relatief schoon hemelwater door rioolstelsels 
worden afgevoerd, neemt het aantal overstorten van verontreinigd rioolwater op oppervlaktewater af en 
neemt de doelmatigheid van de rioolwaterzuivering toe. Hierdoor verbetert zowel de kwaliteit van 
oppervlaktewateren waarop overstorten plaatsvinden als de kwaliteit van het effluent ontvangende 
oppervlaktewater. Indien het schone hemelwater door middel van infiltratie in het gebied wordt 
vastgehouden alvorens het wordt afgevoerd naar oppervlaktewater, draagt dit bovendien bij aan de 
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duurzaamheid van het watersysteem. Vandaar dat het principe "eerst schoonhouden, dan scheiden, dan pas 
zuiveren" een belangrijk uitgangspunt is bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Als het hemelwater niet wordt 
aangekoppeld of wordt afgekoppeld van het bestaande rioolstelsel is oppervlakkige afvoer en infiltreren in de 
bodem uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is, is lozing op het oppervlaktewater via een 
bodempassage gewenst. 

1.3 Wateraspecten plangebied 

Het plangebied ligt in het stroomgebied Rijn-Oost en valt onder het beheersgebied van het waterschap 
Vechtstromen. Het waterbeleid voor dit gebied is vastgelegd in het Waterbeheerplan van waterschap 
Vechtstromen en in het waterplan van de gemeente Emmen. 

Het plan wordt zo ontworpen dat kortstondige hevige buien zonder problemen kunnen worden opgevangen in 
de openbare ruimte of op particulier terrein. Er treedt geen wateroverlast op de beoogde uitbreiding van de 
woonwagenlocatie. 

1.4 Waterhuishouding 

1.4.1 Riolering 

Naast het inzamelen en afvoeren van afvalwater heeft het rioolstelsel een belangrijke functie in de afwatering 
van de verharde oppervlakken in het plangebied. In een gemengd rioolstelsel worden afvalwater en 
regenwater 'gemengd' en vervolgens gezamenlijk afgevoerd naar de rioolwaterzuivering.  

Tijdens perioden met meer neerslag kan het voorkomen dat de rioolberging geheel gevuld raakt en zal 
rioolwater via de riooloverstorten naar het oppervlaktewater stromen. Een gescheiden rioolstelsel houdt 
afvalwater en regenwater gescheiden. Afvalwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering, regenwater 
wordt via van de woonwagenlocaties afgevoerd via de HWA-riolering op het oppervlaktewater. Het rioolstelsel 
in het plangebied zal worden uitgevoerd als een gescheiden stelsel dat voldoet aan de eisen. Er zijn geen 
hydraulische knelpunten beoogd. 

1.4.2 Waterbeheer, (grond) waterkwantiteit – en kwaliteit 

Het plangebied ligt in een door de provincie aangewezen grondwaterbeschermingsgebied. Met het plan wordt 
rekening gehouden met het aanwezige grondwatersysteem. Met het plan wordt rekening gehouden met het 
aanwezige grondwatersysteem. 

Het gebied heeft als hoofdfunctie wonen. Voor deze functie is de drooglegging van belang. Minimaal is het 
nodig dat 1,20 m drooglegging aanwezig is (de drooglegging is de afstand tussen het oppervlaktewaterpeil en 
het bouwpeil). Bij deze drooglegging kan een goede grondwaterstand voor de functie in het gebied worden 
bereikt. 

Het moet voorkomen worden dat er tijdens perioden van neerslag overlast, schade of gevaar ontstaat. Bij 
nieuwe ontwikkelingen zal dan ook goed moeten worden nagedacht over hoe er moet worden omgegaan met 
afvoer en berging van regenwater. Afgewogen moet worden of het verstandig is het regenwater in het eigen 
gebied te bergen of dat het juist beter is het water af te voeren naar een andere locatie. Afhankelijk van de 
locatie binnen het plangebied of functie van het gebied kan de keuze anders uitvallen. Verder is het van belang 
om bij de afweging te laten meewegen of het gaat om maatregelen die nodig zijn om water dat vrijkomt 
tijdens een kortdurende hevige hoosbui te verwerken, of dat het gaat om maatregelen om water dat vrijkomt 
tijdens een langdurige natte periode te verwerken. 

Als gekozen wordt om (een deel van) het regenwater tijdelijk in het gebied te bergen, dan moet dit op zo'n 
manier worden gedaan dat hiervoor een robuuste, goed te onderhouden voorziening wordt aangelegd, die 
past binnen de gebruiksfunctie van het gebied en deel uit maakt van het bestaande waterhuishoudkundige 
systeem. 

Voorkomen moet worden dat overgegaan wordt tot de aanleg van solitaire vijvers, zeer diepe watergangen of 
waterpartijen met een kwetsbaar, instabiel ecosysteem. Raakt de bergingsvoorziening vol, dan moet een 
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zodanige escape worden aangelegd dat vervolgens het water snel en doelmatig kan worden afgevoerd naar 
een locatie waar het geen overlast veroorzaakt. 

De beste mogelijkheid lijkt om te kiezen voor een systeem dat is ingericht om water, bij de kleinere 
regengebeurtenissen, te infiltreren in de bodem (vasthouden - bergen). Voor de zwaardere buien moet naast 
de infiltratiemogelijkheid een zodanige afvoermogelijkheid aanwezig zijn, dat bij dreigende overlast, overtollig 
water snel en efficiënt naar een bergingsmogelijkheid in de omgeving kan worden afgevoerd. 

1.5 Wateradvies waterschap 

Ten behoeve van het plan is op 24 juli 2020 de digitale watertoets uitgevoerd. Op basis van het toetsresultaat 
is sprake van een zogenaamde ‘normale procedure' (zie bijlage 1). In het kader van de normale procedure 
wordt het plan voorgelegd aan het waterschap. 
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BIJLAGE 1  WATERTOETSRESULTAAT 


