
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Bijlage(n): 

Gemeente Ouder-Amstel <Gemeente@ouder-amstel.nl> 
maandag 18 januari 2021 16:21:11 
"kofax duoplus" <kofax@duoplus.nl> 
! ! Zienswijze - Rel. 2020-101178 FW: Zienswijze AGV op ontwerp 
bestemmingsplan 'Waver 37/37A/37B' 
Advies AGV_Ontwerp-bestemmingsplan-Waver 37-Ouderkerk aan de Amstel. pdf 

Van: Pieters, Barry <barry.pieters@waternet.nl> 

Verzonden: maandag 18 januari 202114:58 

Aan: Gemeente Ouder-Amstel <Gemeente@ouder-amstel.nl> 

Onderwerp: Zienswijze AGV op ontwerp bestem m i ngsplan 'Waver 37/37A/37B' 

Geachte, 

hierbij  stuur  ik  u onze  reactie  op  het  ontwerpbestemmingsplan  'Waver  37/37A/37B' 

(NL.IMRO.0437.BPWaver37B-ON01), zaaknummer: 2020-101178. 

Met vriendelijke groet, 

Barry Pieters 

Adviseur water & ruimte 

T 020 608 5423 

M 06 1357 7914 

Korte Ouderkerkerdijk 7 

Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam 

Waternet.nl  

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend 

- waternet 
Waterschap amstel goa en vec:ht 
gemeente amsterdam 

Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de Gemeente Amsterdam. 

Waternet gaat zorgvuldig om met de totstandkoming en verstrekking van informatie. Indien uit de aanhef of de inhoud blijkt dat dit 
bericht niet voor u is bedoeld, verzoeken wij u de afzender hierover to informeren en het bericht to verwijderen zonder de informatie 
to gebruiken en to delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.waternet.nl/privacy-en-
cookies/  

Waternet works on behalf of the Amstel, Gooi and Vecht Water Authority and the City of Amsterdam. 
.............................................................................................. 

Waternet makes every effort to ensure that the information it generates and distributes is correct at all times. If the name or contents 
of this message lead you to suspect that it is not intended for you, we kindly request that you inform the sender and delete the 
message. For more information about information rights, see https://www.waternet.nl/privacy-en-cookies/  
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Memo 

Aan 
Gemeente Ouder-Amstel 

Beste Gemeente Ouder-Amstel, 

hierbij stuur ik u onze reactie op het ontwerpbestemmingsplan 'Waver 37/37A/37B' 

(NL.IMRO.0437.BPWaver37B-ON01). 

Verharding 
In het bestemmingsplan staat dat de verharding in het plangebied zal afnemen in de 

nieuwe situatie. In dat geval zal de Keur 2019 geen watercompensatie vragen. Echter 

dient voor alle veranderingen aan verharding desondanks een watervergunning 

aangevraagd to worden. Voor deze vergunning moet aangetoond worden dat de 

verharding afneemt. 

Watersysteem 

Het bestemmingsplan geeft aan dat geen bestaande watergangen zullen worden 

gedempt. Watercompensatie is in dat geval niet nodig. De dijksloot wordt weer terug 

gegraven en de kavelsloten zullen worden doorgetrokken tot deze sloot. Het 

waterschap Amstel, Gooi & Vecht (AGV) is content met graven en (her)verbinden van 

deze watergangen, het komt een goede afvoer van water ten goede. Echter, AGV 

vraagt wel om in contact to treden over de wijze van aanleg van de watergangen. 

Waterkering 

Tegen het plangebied bevindt zich een secundaire kering. Activiteiten in de 

beschermingszone of waterkering zelf zijn vergunning plichtig en is afstemming met 

het waterschap noodzakelijk. Wanneer echter activiteiten tegen de beschermingszone 

van de waterkering aan de stabiliteit van de waterkering ook mogelijk kunnen 

beinvloeden, is afstemming met AGV nodig. De aanleg van de dijksloot is in dit geval 

een situatie die overlegt moet worden met AGV. Het bestemmingsplan voorziet ook de 

aanleg van een bomenrij tegen de waterkering aan. De wortels van de bomen kunnen 

tevens de stabiliteit van de waterkering verzwakken. Ook hier is overleg met AGV voor 

nodig. 

Hemelwater 

Voorkeur heeft om hemelwater eerst vast to houden op het perceel zelf, vervolgens 

kijken of het hemelwater geborgen kan worden en als laatste optie pas afvoeren. 

Voorgenomen lozingen van hemelwater op oppervlaktewater zijn sowieso vergunning 

plichtig bij AGV. 

Klimaatadaptatie 

Het is in het kader van het deltaplan ruimtelijke adaptatie verplicht om bij nieuwe 

ontwikkelingen rekening to houden met het veranderende klimaat. Het gaat hierbij om 

maatregelen voor droogte, hitte, wateroverlast en overstroming. 

Inspiratie voor maatregelen is to vinden op www.rainproof.nl. Resultaten van recente 

stresstesten  op  wateroverlast  en  hitte  zijn  to  vinden 

op www.agv.klimaatatlas.net of www.mra.klimaatatlas.net. 

Wet- en regelgeving 
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Memo 

In de waterparagraaf van het bestemmingsplan dienen nog enkele alinea's met  Datum 

vigerende wet- en regelgeving opgenomen to worden, wetende:  18 januari 2021 

Kaderrichtlijn Water 

De Kaderrichtlijn water is een Europese richtlijn die moet leiden tot een verbetering 

van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater. De Kaderrichtlijn moet in 

landelijke wet- en  regelgeving worden  omgezet.  Met de  komst van  de 

Implementatiewet EG-kaderrichtlijn water is de KRW vertaald in de Nederlandse 

wetgeving. De Europese Kaderrichtlijn heeft gevolgen voor de gemeente op het gebied 

van riolering, afkoppelen, toepassing van bouwmaterialen en het ruimtelijke beleid. Er 

worden ecologische en fysisch-chemische doelen geformuleerd die afhankelijk zijn van 

de functie van een watergang. 

Nationaal Waterplan 

Het Nationaal Waterplan 2016-2021 (NWP2) is opgesteld op basis van de Waterwet 

en is de opvolger van het Nationaal Waterplan 2009 — 2015. Het NWP2 geeft de 

hoofdlijnen, principes en richting van het nationale waterbeleid in de planperiode 2016-

2021, met een vooruitblik richting 2050. 

Met dit NWP2 zet het Rijk een volgende ambitieuze stap in het robuust en 

toekomstgericht inrichten van ons watersysteem, gericht op een goede bescherming 

tegen overstromingen, het voorkomen van wateroverlast en droogte en het bereiken 

van een goede waterkwaliteit, een duurzaam beheer en goede milieutoestand van de 

Noordzee en een gezond ecosysteem als basis voor welzijn en welvaart. Hierbij streeft 

het Rijk naar een integrale benadering, door economie (inclusief verdienvermogen), 

natuur, scheepvaart, landbouw, energie, wonen, recreatie en cultureel erfgoed zo veel 

mogelijk in samenhang met de wateropgaven to ontwikkelen. Het beleid en de 

maatregelen in dit Nationaal Waterplan dragen bij aan het vergroten van het 

waterbewustzijn in Nederland. 

Op basis van de Waterwet is het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten 

tevens een structuurvisie. Het Nationaal Waterplan is zelfbindend voor het Rijk. Het 

Rijk is in Ne-42 bestemmingsplan Herziening Landgoederen en Groene Gebieden 

verantwoordelijk voor het hoofdwatersysteem. In het Nationaal Waterplan legt het Rijk 

onder meer de strategische doelen voor het waterbeheer vast. Rijkswaterstaat (RWS) 

neemt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (Bprw) de condities en 

maatregelen op voor het operationeel beheer om deze strategische doelen to 

bereiken. Het NWP is kaderstellend voor het Bprw. Het kabinet vraagt andere 

overheden het NWP to vertalen in hun beleidsplannen. 

Bestuursakkoord Water 

Het bestuursakkoord Water volgt op het Nationaal Bestuursakkoord Water en bevat 

hernieuwde afspraken over bestuur, financien en richtinggevende kaders voor onder 

andere water. De maatregelen uit het Bestuursakkoord Water zijn gericht op: 

heldere verantwoordelijkheden, minder bestuurlijke drukte; 

beheersbaar programma voor de waterkeringen; 

doelmatig beheer van de waterketen, 

werkzaamheden slim combineren; 

het waterschapsbestuur. 

De doelstellingen van het òude' Nationaal Bestuursakkoord blijven van kracht. 
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Memo 

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is een landelijk, gezamenlijk plan 

van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Het versnelt en intensiveert 

de aanpak van 4 thema's: wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van 

overstromingen. Het is plan is landelijk gepresenteerd op Prinsjesdag 2017. Het DPRA 

legt de gemeenten direct op om in 2020 over vastgesteld beleid per gemeente to 

beschikken over de 4 thema's. In 2050 dienen alle Nederlandse gemeenten 

"klimaatrobuust" to zijn, d.w.z. alle maatregelen moeten dan zijn uitgevoerd. 

Het Deltaplan is het leidende plan voor gemeenten voor het opstellen en uitvoeren van 

klimaatadaptieve inrichting. De voornemens van dit plan worden in nauwe afstemming 

met waterschappen en andere overheden en met particuliere partijen en inwoners, 

door de gemeenten ten uitvoer gebracht. In Amstelveen gebeurt dat met een Plan van 

Aanpak klimaatadaptatie 2019-2020. 

Provinciale Watervisie 2016-2021 

De Provinciale Watervisie is van kracht sinds 23 december 2015 en geldt tot 2021. Het 

plan geeft duidelijkheid over de strategische waterdoelen tot 2040 en de acties tot 

2021. De volgende doelen worden nagestreefd: 

-  waarborgen van voldoende bescherming van mens, natuur en bedrijvigheid 

tegen overstromingsrisico's; 

-  zorgen voor schoon en voldoende drinkwater; 

-  kader stellen voor regionale waterkeringen; 

-  beoordelen versterkingsplannen primaire waterkeringen en bevorderen 

ruimtelijke kwaliteit; 

waterrobuust inrichten bevorderen; 

bijdragen aan schoon en voldoende oppervlaktewater; 

Zorgen voor schoon en voldoende grondwater. 

Een belangrijk middel voor het realiseren van deze waterdoelen is het via integrale 

gebiedsontwikkeling proactief zoeken naar kansrijke combinaties met veiligheid, 

economie, recreatie, landbouw, milieu, landschap, cultuur en natuur. Het Waterplan 

heeft voor de ruimtelijke aspecten de status van een structuurvisie op basis van de 

W ro. 

Waterbeheerplan AGV 2016-2021 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is de beheerder van de regionale wateren in een 

gebied van 700 km2, grofweg tussen Amsterdam en Utrecht. Het waterschap is een 

overheidsorganisatie, die zorgt voor veiligheid achter de dijken en voor voldoende en 

schoon oppervlaktewater. Elke zes jaar maakt het waterschap een waterbeheerplan, 

tegelijkertijd met (en afgestemd op) het Nationale Waterplan van het Rijk en de 

provinciale waterplannen.  In dit Waterbeheerplan  beschrijft het waterschap 

wensbeelden per thema voor 2030, en daaruit afgeleid doelen voor de planperiode 

2016-2021 en een aanpak op hoofdlijnen. 

Uitgangspunten 

-  samenbrengen van alle regionale waterbeheertaken in 

waterautoriteit; 

een klimaatbestendig en waterrobuust gebied; 

-  steden die beter bestand zijn tegen extreme regenbuien, 

overstromingen, hitte en droogte; 

een regionale 

wateroverlast, 

Datum 
18 januari 2021 
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-  een omgeving die zich bewust is van waterveiligheid; 

-  water dat overal in het gebied geschikt is voor de 

gebruiksfunctie; 

-  gebruik van afvalwater als grondstof en bron voor energie en water; 

-  gebruik  van  vernieuwende  oplossingen  vanuit  samenwerking 

kennisinstellingen, andere overheden en marktpartijen; 

vermindering van regeldruk en vergroting van kosteneffectiviteit; 

-  afstemming over alle watertaken per stroomgebied; 

-  behoud van de zelfstandige bevoegdheid. 

vastgestelde 

met 

Watergebieds plan Polder De Ronde Hoep 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft naast haar Waterbeheerplan voor 

verschillende gebieden aparte Watergebiedsplannen opgesteld met als Joel 

gebiedsgerichte maatregelen to formuleren om het watersysteem to verbeteren. 

Daarvoor is zowel het grond- als oppervlaktewater kwalitatief en kwantitatief in beeld 

gebracht. Tevens is de ecologische toestand onderzocht met het oog op het behalen 

van de Kaderrichtlijn Water doelen. Het hoofddoel van het watergebiedsplan is het 

nemen van een peilbesluit voor de polders in De Ronde Hoep. 

Het watergebiedsplan focust op de volgende aandachtsgebieden: 

-  een peilbesluit voor de polders in De Ronde Hoep; 

-  de kans op wateroverlastsituaties en eventuele maatregelen; 

de waterkwaliteit in het hele gebied en maatregelen voor de korte en lange 

termijn om de KRW doelen to halen; 

actualiseren van de legger; 

-  gebiedsgerichte maatregelen van reguliere waterschapstaken. 

Keur 2019 — Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 

Het projectgebied valt binnen het hoogheemraadschap Amstel, Gooi, Vecht. Binnen 

dit hoogheemraadschap is de Keur 2019 van kracht, dit is de opvolger van de Keur 

2017. De Keur is een van de instrumenten van beheer die de waterbeheerder ter 

beschikking staat om de doelstellingen van waterbeheer to behalen. De drie 

hoofddoelstellingen die vanuit de Waterwet zijn aangegeven zijn: 

-  voorkomen van overstroming, wateroverlast en waterschaarste; 

-  beschermen en verbeteren van de waterkwaliteit en ecologische kwaliteit van 

watersystemen; 

vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen. 

Datum 
18 januari 2021 
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Algemeen 

Er is verdere afstemming en overleg met waterschap AGV noodzakelijk, voor een 

soepele vergunningverlening. Vooralsnog zien we geen grote waterstaatkundige 

knelpunten en kijken we uit naar de verdere uitwerking van dit project. 

Met vriendelijke groet, 

Barry Pieters 

Adviseur water en ruimte 

Waternet, namens Waterschap Amstel Gooi & Vecht 

Datum 
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