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Onderwerp: B&W-advies: Handleiding watertoets 

Advies: 
1) De als bijlage bij deze nota bijgesloten "handleiding watertoets" vaststellen en daarbij vaststellen dat 

deze deel uitmaakt van de beleidsregels die zijn opgenomen in het GRP4 en ter kennis name aanbieden 
aan de (leden van de) commissie Grondgebied. 

2) De juridisch bindende planregel wordt, via een paraplubestemmingsplan, opgenomen in alle 
gemeentelijke bestemmingsplannen met daarin een (hyper)link naar de als bijlage op te nemen 
handleiding watertoets. 

3) Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de 
vaststelling van de handleiding bekendgemaakt door een publicatie in het huis-aan-huisblad "Twents 
Volksblad". 

4) De handleiding watertoets wordt voor een ieder beschikbaar gesteld via de gemeentelijke website. 
5) Instemmen met de zorgplicht-bijdrageregeling van C400/ITI3 bij het niet realiseren van de 

bergingsopgave. 

Besluit B en W: C ^ f o h/W AjdLtAJU 

Korte samenvatting: 
Opmerking vooraf: deze nota/Handleiding is tot stand gekomen in samenwerking met en juridisch gecheckt door 
bureau Bugelhajema en de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen. 

De bedoeling van deze nota is de introductie van een gemeentelijke handleiding voor het opstellen van een 
watertoets. Deze handleiding gaat in op de kaders die de gemeente Hellendoorn stelt aan het proces van de 
watertoets en de daarmee samenhangende waterparagraaf in het kader van het opstellen van een 
bestemmingsplan of projectbes/uit. 
De handleiding geeft voor ontwikkelende partijen de eisen weer die de gemeente Hellendoorn/Waterschappen 
aan het proces van de watertoets en waterparagraaf stellen. 
Omdat het juridisch niet te borgen is om dit te regelen voor bestaande situaties, ge/den deze nieuwe 
"watervoorwaarden" alleen in geval van nieuwe situaties. 

Aanleiding: 
Door de klimaatverandering komen er steeds meer extreem natte en droge periodes, met de nodige gevolgen: 
stijging van de zeespiegel, een verhoogde afvoer via de rivieren en een verdergaande bodemdaling. In ruimtelijke 
plannen moet rekening worden gehouden met deze ontwikkelingen. Het watertoetsproces is één van de 
hulpmiddelen daarbij. Doel van het watertoetsproces is "te waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen 
expliciet en op evenwichtige wijze meewegen bij alle ruimtelijke plannen en besluiten die relevant zijn voor de 
waterhuishouding". 

Relevante eerdere besluiten: 
15int03435: Vaststellen gemeentelijk rioleringsplan (GRP4) door de raad op 15 december 2015. 
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Doelstelling: 
Doel is: bewustwording van het waterbelang in iedere fase van het Watertoetsproces. Komen tot een 
handleiding hoe de gemeente in samenspraak met de waterschappen, de waterbelangen op een goede, juridisch 
bindende wijze kan borgen in de gemeentelijke bestemmingsplannen en op termijn in het omgevingsplan. 

Oplossing: 
Belang toevoegen planregel voor water aan bestemmingsplannen. 
In de praktijk komt het voor dat de waterbelangen te laat in planprocessen aan de orde worden gesteld. Dat kan 
worden ondervangen door de hiervoor uiteengezette Handleiding watertoets en het juridisch vastleggen daarvan 
in de gemeentelijke bestemmingsplannen. 
Daarbij wordt het wel van belang geacht om de waterschappen in een vroegtijdig stadium, dus nog vóór dat een 
planprocedure wordt opgestart, bij de planvorming te betrekken. Bij voorkeur vóór het moment dat de 
ideeënfase wordt omgezet naar een (voor)ontwerpbestemmingsplan, opdat optimaal rekening kan worden 
gehouden met de inbreng van de waterschappen als verantwoordelijke overheidíinstanties voor het waterbeheer. 

Alleen voor nieuwe situaties. 
Omdat het juridisch niet eenvoudig te regelen is om ook de bestaande percelen nu al aan te pakken (bijvoorbeeld 
het afkoppelen van regenwaterpijpen van de riolering en het inperken van verharding) en los van de vraag of dit 
wenselijk is, gelden deze nieuwe "watervoorwaarden" alleen in geval van nieuwe situaties. Met nieuwe situaties 
wordt bedoeld de bouw van bouwwerken of aanleg van verhardingen of andere infiltratie beperkende 
activiteiten die na vaststelling van dit bestemmingsplan worden verleend. 

Doelgroep: zowel voor intern als voor extern gebruik. 
Deze handleiding is niet alleen bedoeld voor ro-medewerkers en (bouw)plantoetsers en -handhavers van de 
gemeente, doch nadrukkelijk ook voor externen, zodat deze allen zich bewust zijn, dan wel worden, van het 
watertoetsproces en de werkzaamheden die daarmee samenhangen. 

Afstemming met de waterschappen. 
Deze handleiding is afgestemd met het waterschap Vechtstromen en het waterschap Drents Overijsselse Delta, 
die (in ieder geval tot 1 januari 2021) formeel verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de watertoets. 

Folder. 
De gemeente heeft parallel aan deze handleiding tevens een folder voor initiatiefnemers ontwikkeld, waarin de 
hoofdlijnen van het watertoetsproces zijn opgenomen. Deze folder wordt bij aanvang van ruimtelijke 
planprocessen uitgereikt, zodat de kansen op een integrale benadering van 'water' het grootst zijn. 

Doorvertaling watertoets. 
Er wordt (door middel van een paraplubestemmingsplan) een juridisch bindende planregel opgenomen in alle 
gemeentelijke bestemmingsplannen voor het thema "water". Een paraplubestemmingsplan voorziet in een 
aanpassing van meerdere bestemmingsplannen op één of meerdere specifieke onderdelen; voor het overige 
blijven deze bestemmingsplannen onverminderd van toepassing. 
De gemeente neemt in bestemmingsplannen de onderstaande algemene regel t.a.v. 'water' op: 

"Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen of het uitvoeren van werken, geen bouwwerken 
zijnde, waarbij waterinfiltratie in de grond binnen de gemeente wordt of kan worden beperkt of het 
rioleringsstelsel op andere wijze extra kan worden belast, dient de zorgplicht ten aanzien van een goede 
hemelwaterafvoer in acht te worden genomen. 
Aan deze zorgplicht wordt in ieder geval voldaan indien de eisen gesteld in het op 1 5 december 2015, onder 
nummer 15INT03435 vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan (GRP4) (2016-2020), met bijbehorende stukken, 
dan wel een nadien vastgestelde actuelere versie van het GRP"(dynamische verwijzing) in acht worden 
genomen. 
Indien niet kan worden voldaan aan bovengenoemde eisen binnen het eigen perceel of op nabijgelegen gronden, 
dan kan de vergunning desondanks worden verleend indien op gelijkwaardige wijze een bijdrage wordt geleverd 
aan de bovengenoemde zorgplicht. 
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Looptijd GRP4 in relatie tot bestemmingsplan. 
Dit GRP4 heeft een looptijd t/m 2020, terwijl een bestemmingsplan een looptijd van 10 jaren heeft. 
In de praktijk lost zich dit vanzelf op: immers: 
» het gemeentelijk omgevingsplan zal in het begin bestaan uit de bestaande bestemmingsplannen, in 

combinatie met een aantal gemeentelijke verordeningen die betrekking hebben op de fysieke 
leefomgeving; 

« in de planregel voor water, wordt (net zoals dat bij het parapluplan voor het parkeren is gebeurd) een 
zogenaamde dynamische verwijzing opgenomen waarin wordt verwezen naar het GRP4: 2016-2020 
danwel een actuelere versie daarvan. 

Dit omgevingsplan is onbeperkt rechtsgeldig (wel blijft het een gemeentelijke opgave om dit actueel te houden, 
er doen zich immers continu nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voor). Ook zullen de begripsbepalingen uit de 
diverse bestemmingsplannen en verordeningen op elkaar moeten worden afgestemd, voor zover dat niet het 
geval is op 1-1-2021. De verordeningen moeten bovendien worden aangepast aan de eisen die gesteld worden 
in de Omgevingswet. Daarvoor krijgt de gemeente een overgangsperiode. 

Zorgplicht-bijdrageregeling. 
Niet in alle gevallen kan op of bij het perceel zelf worden voldaan aan bovengenoemde zorgplichteisen. Met het 
oog daarop is de laatste zin in bovengenoemd bestemmingsartikel een alternatief genoemd om een bijdrage te 
leveren in een bijdrageregeling. Dit kan gezien worden als een vorm van gelijkwaardigheid om aan de zorgplicht 
te voldoen. Ook de Omgevingswet kent het principe van gelijkwaardigheid. 
Bij nieuwe inbreidingen wordt dus het proces van de watertoets gevolgd. Wanneer de berging vanwege 
ruimtegebrek niet kan worden gerealiseerd dan kan (net zoals dat is geregeld in de gemeentelijke Parkeernota) 
een beroep worden gedaan op de bijdrageregeling. De initiatiefnemer betaalt de gemeente dan een bedrag van 
C400 per m3 (Zie paragraaf 4 Handleiding watertoets). De bewuste wateropgave wordt met dat bedrag dan 
elders in de gemeente gerealiseerd. 
Bij vergunningverlening wordt beoordeeld op welke wijze kan worden vergund. Daarbij staat waterberging op of 
bij het perceel voorop en komt de vergoeding op de tweede plaats. Deze geïnde bedragen zijn uiteraard 
geoormerkt ten behoeve van waterbergingen. 

Effecten: 
Door de vaststelling en het vervolgens toepassen van de Handleiding watertoets, kan de doelstelling worden 
gerealiseerd. 

Planning: 
N.v.t. 

Financiële consequenties: 
De vaststelling van de handleiding waterparagraaf heeft geen financiële consequenties, behoudens de eventuele 
inkomsten en de besteding daarvan uit de hiervoor beschreven afkoopregeling. 

Personele consequenties: 

De vaststelling van de handleiding waterparagraaf heeft geen personele consequenties. 

Juridische consequenties: 
Volgens artikel 3:40 en verder van de Algemene wet bestuursrecht, treedt een besluit niet eerder in werking dan 
na bekendmaking. Dit zal gebeuren (in het huis-aan-huisblad "Twents Volksblad" en daarmee ook via de 
gemeentelijke website). 
Informatisering I Automatisering: 
De Handleiding watertoets zal voor alle belanghebbenden en belangstellenden digitaal beschikbaar worden 
gesteld via de gemeentelijke website. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
Het gaat hier om het opstellen van een bruikbare/werkbare handleiding waardoor waterhuishoudkundige 
belangen bij ruimtelijke ontwikkelingen worden geborgd. Daarbij wordt verwezen naar het gemeentelijk 
rioleringsplan dat voor een ieder ter visie heeft gelegen. 

Communicatie: 
Op lokaal niveau zal hier via de gemeentepagina in het huis-aan huis blad "Twents Volksblad" en via internet 
bekendheid aan worden gegeven. 
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Overige consequenties: 
N.v.t. 




