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Uitgangspuntennotitie WSRL
U heeft een digitale watertoets uitgevoerd via de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze toets volgt
u de normale watertoetsprocedure. Dit betekent dat er nader overleg plaats moet vinden met Waterschap
Rivierenland. Als start voor dit overleg ontvangt u deze uitgangspuntennotitie die automatisch is opgesteld
met de door u ingevulde antwoorden op vragen en het door u ingetekende plangebied. De notitie bevat de
voor uw plan relevante waterhuishoudkundige uitgangspunten en randvoorwaarden van Waterschap
Rivierenland.
Deze notitie kunt u gebruiken bij het ruimtelijk laten meewegen van het waterbelang en bij het opstellen van
een waterhuishoudkundige onderbouwing van uw plan. Voor overleg kunt u contact opnemen met de
accountmanager van Waterschap Rivierenland. Contactinformatie staat aan het einde van deze
uitgangspuntennotitie.
Algemene projectgegevens
Projectomschrijving: Bernardstraat 24 Boven-Leeuwen
Oppervlakte plangebied: 9993
Het plangebied ligt in: West Maas en Waal
Het plan is ingediend door: n stoop SAB

Op basis van de door u verstrekte informatie zijn de volgende wateraspecten van belang in het plangebied.
Beleid waterschap Rivierenland
Met ingang van 22 december 2009 is het Waterbeheerplan 2010-2015 Werken aan een veilig en schoon
Rivierenland bepalend voor het waterbeleid. Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en
het omvat alle watertaken van het waterschap: waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen.
Daarnaast beschikt het Waterschap Rivierenland over een verordening: de Keur voor waterkeringen en
wateren. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen.
Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de
watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels.
Veiligheid
In het plangebied is geen waterkering gelegen.
De primaire waterkering kent een kernzone, beschermingszone en buitenbeschermingszone, waarop de keur
van Waterschap Rivierenland van toepassing is. Het aangegeven plangebied ligt in de
buitenbeschermingszone van de primaire waterkering. In deze buitenbeschermingszone zijn de volgende
zaken niet toegestaan zonder vergunning; afgravingen en seismische onderzoeken, werken met een
overdruk van 10 bar en explosiegevaarlijk materiaal of explosiegevaarlijke inrichtingen.
Onder de noemer afgravingen worden diepe ontgravingen verstaan en daaronder valt ook ondergronds
bouwen. Uitgangspunt hierbij is dat de ontgrondingen geen nadelige invloed mogen hebben op de functie
van de waterkering, alsmede de waterhuishouding.
Op bestemmingsplankaarten wordt de buitenbeschermingszone niet opgenomen met de dubbelbestemming
Waterstaat - Waterkering omdat hier slechts geringe beperkingen gelden.
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Grondwater
Het plangebied wordt gekenmerkt door een bepaalde drooglegging. Dit is de maat waarop het maaiveld, het
straatniveau of het bouwpeil boven het oppervlaktewaterpeil ligt. Doorgaans geldt voor het maaiveld een
drooglegging van 0,70 meter, voor het straatpeil een drooglegging van 1 meter en voor het bouwpeil een
drooglegging van 1,3 meter. Er wordt uitgegaan van het zomerpeil.
Voldoende drooglegging is nodig om grondwateroverlast te voorkomen. In gebieden waar grondwateroverlast
bekend is of gebieden met hoge grondwaterstanden adviseren wij om hier nader onderzoek naar te doen.
Eventuele maatregelen zijn het ophogen van het maaiveld of kruipruimteloos bouwen.
In gebieden met rivierkwel dient aan getoond te worden dat een T=10 hoogwatersituatie op de rivier in
combinatie met de T=2 winterbui volgens Buijsman en Velds niet leidt tot onacceptabele peilstijgingen en
afvoeren.

Oppervlaktewater
Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het oppervlaktewater in het plangebied. Hierbij kan
onderscheid worden gemaakt tussen waterkwantiteit en waterkwaliteit.
Waterkwantiteit

Waterkwaliteit
In het plan is het uitgangspunt dat hemelwater van het verhard oppervlak voor 100% gescheiden wordt
afgevoerd. Het waterschap gaat bij nieuwbouw van woningen uit van een (duurzaam) gescheiden
rioleringsstelsel.
Hemelwater van terreinverhardingen stroomt bij voorkeur niet direct af op het oppervlaktewater, maar wordt
eerst voorgezuiverd door een berm wadi of bodempassage.
In of nabij het plangebied is een rioleringsoverstort van een gemengd stelsel aanwezig. Dit kan een
potentieel risico opleveren voor de (volks)gezondheid. Er dient voor dit plan bepaald worden in hoeverre
maatregelen noodzakelijk zijn.
Riolering en zuiveringswerken
Het rioolstelsel valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. U kunt met hun contact op te nemen
voor het aansluiten van (nieuwe) woningen en bedrijven
In het plangebied ligt geen rioolwaterpersleiding van het waterschap.

Natuur
In het plangebied is geen oppervlaktewater of grond aanwezig met een hoge natuurwaarde.
Vervolgtraject
Voor het verdere proces is het van belang om de accountmananger van het waterschap te betrekken bij het
plan en rekening te houden met de in dit document aangegeven uitgangspunten en adviezen. Wij verzoeken
u ons te informeren over de wijze waarop het plan verder zal worden voorbereid.
Accountmanager West Maas en Waal
Marjolein Reijnierse
telefoon: 0344-649219
e-mailadres: m.reijnierse@wsrl.nl
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© Digitale Watertoets – www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website
www.dewatertoets.nl. Het document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in dit
document is omschreven. De informatie in dit document is houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de
genoemde datum in dit document.
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