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Geachte heer/mevrouw Niels Broekhuis,

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl. Op basis van deze toetsvolgt u de normale
procedure.

Naar aanleiding van deze digitale toetsdient u zelfcontact op tenemen met het waterschap Regge en Dinkel via
tel.nr.0546-832525.

Let op,het beschreven plan in de watertoets zalaandeonderstaande uitgangspunten moetenworden getoetst. In de op testellen
waterparagraaf moet aangegevenworden hoe met dezeuitgangspunten wordt omgegaan.

Uitgangspunten waterschap Regge en Dinkel.

Het beleid van het waterschap Regge en Dinkel is vastgelegd inhet vigerend waterbeheerplan. Het waterbeheerplan kunt u
downloadenvia onze website http://www.wrd.nl.

Voor alle inbreidingen en uitbreidingen gelden in principeonderstaande beleidsregels.

Algemeen

● Bij de keuze voor de locatie van het plangebied wordt rekeninggehouden met de wateropgave en de eigenschappen van
hetwatersysteem.

● Bij het stedenbouwkundig plan moet notie worden genomen van hetfeit dat water van hoog naar laag stroomt. Water is
daarmeeordenend voor het plan.

● Per project moet in het overleg tussen gemeente en waterschapworden bezien of maatwerkoplossingen nodig en/of
wenselijkzijn.

Afvalwater

● Het afvalwater (het zwarte afvalwater van toilet, het grijzeafvalwater van keuken, wasmachine en douche en het
eventuelebedrijfsafvalwater) wordt afgevoerd naar de RWZI door middel vanriolering.

Hemelwater

● De afvoerpiek uit het plangebied door de toename van verhardoppervlak wordt afgevlakt door berging van hemelwater in
wadi's ofretentievijvers met een gedoseerde afvoer.

● De norm voor de maximale hoeveelheid te lozen water bedraagt2,4 l/sec.ha bij een maatgevende neerslaghoeveelheid
van 40 mm in75 minuten.

● Het hemelwater wordt zo min mogelijk verontreinigd en komt tengoede aan het lokale water- of grondwatersysteem.
● Zichtbare oppervlakkige afvoer van hemelwater heeft de voorkeurboven afvoer van hemelwater door buizen, vanwege het

grotere risicoop ongewenst lozingsgedrag en foutieve aansluitingen bijbuizen.
● Infiltratie van hemelwater in de bodem via een graspassage isde beste optie, omdat hiermee zuivering, retentie

engrondwateraanvulling worden gerealiseerd.
● Op kleine schaal kan dit goed door middel van individuelevoorzieningen, op grotere schaal verdient de toepassing van

wadi'sde voorkeur.
● Afvoer van hemelwater vindt bij voorkeur plaats via de reeksregenpijp - perceelsgootje - straatgoot - wadi.
● Bij het ontwerp van het bouwwerk wordt een zodanig samenspelvan dakvlakken, dakgoten, regenpijpen en perceelsgoten

gekozen dathet water niet in riolen onder de grond hoeft.
● Goede alternatieven in geval van nauwelijks verontreinigdhemelwater zijn regenwaterhergebruik op individuele schaal

ofdirecte oppervlakkige afvoer naar sloten of vijvers metretentievoorzieningen op grotere schaal.
● In het geval van bedrijventerreinen met risico op vervuilingverdient hemelwaterafvoer via een verbeterd gescheiden

rioolstelselmet retentievijvers de voorkeur.
● Het ontwerp van een verbeterd gescheiden stelsel wordtafgestemd op het risico op verontreiniging van het

verhardoppervlak en het uitgangspunt dat de afvoer van relatief schoonhemelwater naar de rwzi wordt geminimaliseerd.
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Grondwater

● Het grondwater wordt zoveel mogelijk aangevuld met schooninfiltrerend water.
● Te hoge grondwaterstanden in natte winterperioden mogen wordenbeteugeld met drainage in de openbare weg en

eventueel op de kavelszelf, mits dit niet leidt tot een permanentegrondwaterstandsverlaging in of buiten het plangebied.
● De drainage voert af naar een wadi of naar oppervlaktewater;dus niet naar de RWZI.
● Vochtoverlast door hoge grondwaterstanden wordt geminimaliseerddoor te bouwen zonder kruipruimten en door kelders

waterdicht temaken.

Oppervlaktewater

● Bij de herinrichting van het oppervlaktewatersysteem zijn debenodigde afvoercapaciteit, de streefbeelden en
dekwaliteistdoelstellingen van het waterschap Regge en Dinkelleidend.

● Het oppervlaktewater wordt liefst op fraaie wijze geintegreerdin het stedenbouwkundig plan, zodanig dat het water
beleefbaar isen goed te beheren.
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