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1 I n l e i d i n g

Het  voornemen  bestaat  om  ter  plaatse  van  Westelijke  Randweg  1  te  Overveen  een
appartementengebouw  te  realiseren. De  beoogde  ontwikkeling  past  niet  binnen  het
vigerende  bestemmingsplan  ’Overveen  2013’,  dat  door  de  gemeenteraad  van  gemeente
Bloemendaal  op  27  juni  2013  is  vastgesteld.  Om  de  ontwikkeling  planologisch  juridisch
mogelijk  te  maken  zal  een  planologische  procedure  moeten  worden  doorlopen.  Hiertoe
dient gemotiveerd te worden dat de realisatie van het plan niet in strijd is met een goede
ruimtelijke ordening. In dat kader vraagt het aspect water om aandacht.

f1.1 Situering plangebied en omliggende (spoor)wegen (bron: luchtfoto Google Earth)
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2 D e  b e o o g d e  o n t w i k k e l i n g

In figuur 1.1 is de ligging van het plangebied en de omliggende (spoor)wegen weergegeven.
De  locatie  is  gelegen  ten  oosten  van  de  N208  (Westelijke  Randweg).  Het  spoortraject
Haarlem – Uitgeest is ten oosten van het plangebied gelegen. Ter plaatse van het plangebied
is  een  aantal  gebouwen  gesitueerd,  waaronder  een  bedrijfs-/opslagloods  en  garage.  De
voorgenomen  woningbouwontwikkeling  betreft  een  gebouw  dat  ruimte  zal  bieden  voor
circa  105  woningen.  Het  terrein  zal  tevens  van  parkeergelegenheid  worden  voorzien.
Alsmede is het plan om op de begane grond van het gebouw een centrale lobby met een
oppervlakte van circa 500 m2 bvo te situeren, welke ruimte biedt voor collectieve functies.
In figuur 2.1 is de beoogde ontwikkeling weergegeven.

f2.1  Beoogde ontwikkeling plangebied (Van Ommeren – Architecten B.V. , 2019)

3 W e t -  e n  r e g e l g e v i n g

Hierna  wordt  op  hoofdlijnen  beschreven  welke  wet-  en  regelgeving  relevant  is  bij  de
beschouwing van het aspect water in het kader van de ruimtelijke planvorming.

E u r o p e e s  b e l e i d

In 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water vastgesteld met als doel het bereiken van een
goede toestand in de wateren in de gemeenschap en het bijdragen aan de beschikbaarheid
van  voldoende  oppervlaktewater  en  grondwater  van  een  goede  kwaliteit  voor  een
duurzaam, evenwichtig en billijk gebruik van water.

R i j k s b e l e i d

Het Nationaal Waterplan is de rijksnota voor het nationale waterbeleid en wordt op basis van
de Waterwet eens per 6 jaar opgesteld. In het Nationaal Waterplan, opgesteld in december
2015, zijn de hoofdlijnen, principes en richting van het nationale waterbeleid in de periode
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2016-2021, met een vooruitblik richting 2050, opgenomen. Het Nationaal Waterplan streeft
naar 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 en een gezond ecosysteem als basis voor welzijn en
welvaart.

H o o g h e e m r a a d s c h a p  v a n  R i j n l a n d

Het plangebied valt binnen het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het
algemeen bestuur van Rijnland heeft op 9 maart 2016 het nieuwe Waterbeheerplan (WBP5)
vastgesteld, voor de periode 2016 tot en met 2021.  In dit document staan de ambities voor
deze periode met betrekking tot het watersysteem. De strategie  voor de uitvoering van de
kerntaken voor de komende jaren staan hierin beschreven. Het plan beschrijft de doelen voor
het  waterbeheer  en  de  financiële  consequenties  daarvan.  Het  Hoogheemraadschap  van
Rijnland  streeft  naar  een  toekomstbestendig  watersysteem.  Kerntaken  zijn  hierbij  de
waterveiligheid, het waterbeheer, de waterkwaliteit en afvalwaterverwerking.

Elk  waterschap  hanteert  naast  de  Waterwet  haar  eigen  regionale  regels.  Deze  regels  zijn
opgenomen in de Keur. In de Keur staat wat wel en niet is toegestaan in het water en er omheen.
Hier zijn regels opgenomen over het gebruik en onderhoud van het watersysteem. Op basis van
de Keur kan worden bepaald of voor een bepaalde activiteit een watervergunning aangevraagd
dan wel een watermelding ingediend moet worden.

4 B e o o r d e l i n g

De  impact  van de  beoogde  ontwikkeling  op  het  watersysteem is  in  voorliggende  notitie
beoordeeld.  Het plangebied betreft een stedelijk gebied waarbij  geen sprake is van grote
wateroppervlakten. Wel bevinden er zich waterlopen. In figuur 4.1 wordt een uitsnede van de
Legger van het Hoogheemraadschap van Rijnland weergegeven waarop de ligging van deze
waterlopen  is  aangegeven.  De  beoogde  ontwikkeling leidt  tot  een  toename  aan verhard
oppervlak binnen het plangebied en zal effect hebben op de omliggende watergangen. Dit
wordt hierna nader toegelicht.

4.1 V e r p l a a t s e n  d u i k e r

Aan  de  westelijke  zijde  van het  plangebied  is  een  duiker  aanwezig.  Ten gevolge  van  de
beoogde ontwikkeling wordt de bestaande inrit van het terrein verplaatst, hetgeen met zich
mee brengt dat deze duiker moet worden verplaatst.

Voor  deze  waterloop  (een  'overige  watergang')  wordt  volgens  de  legger  van  het
Hoogheemraadschap een gemiddelde breedte van de waterlijn van 2,99 meter aangegeven.
Op de locatie waar (in navolging van tekeningen 'Watertoets berekening' d.d. 2 april 2019) de
duiker geplaatst zal moeten worden, wordt de breedte van de waterloop geschat op 3 tot 4,5
meter. Daarnaast wordt de lengte van de aan te leggen duiker op basis van de afmetingen
van de huidige inrit, geschat op circa 8,5 meter.

Daarmee is de beoogde handeling, gezien er sprake is van de aanleg van een duiker binnen
een overige watergang, bij een breedte van de watergang van maximaal 8 meter, een duiker
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met een lengte onder 15 meter en zonder het bevatten van bochten, toegestaan. Hierbij zal
moeten worden voldaan aan de voorwaarden opgenomen in de algemene regels  van de
Keur. Hierin zijn bijvoorbeeld de afmetingen en ligging van de duiker voorgeschreven, en is
aangegeven dat de afstand tot een nabijgelegen duiker minimaal 5 meter dient te bedragen.
De afstand in voorliggende situatie voldoet, met circa 17 meter afstand ten opzichte van de
noordelijk gelegen duikers, aan dit criterium.

Voor  het  aanleggen  van  de  beoogde  duiker  geldt  geen  vergunningplicht.  Wel  is  er
meldplicht.  Het aanleggen van de duiker moet uiterlijk  twee weken voor aanvang van de
uitvoering bij het bestuur worden gemeld.

f4.1 Uitsnede Legger Hoogheemraadschap van Rijnland

4.2 D e m p i n g

Met het voornemen de bestaande inrit en daarmee de duiker te verplaatsen, zal er sprake zijn
van  een  demping  van  de  watergang.  Met  demping  worden  alle  activiteiten  verstaan
waardoor het bergend oppervlak afneemt. Het verlies aan waterberging dient in beginsel te
worden gecompenseerd door het graven van nieuw oppervlaktewater.

In  voorliggende  situatie  is  sprake  van  het  dempen  van  oppervlaktewater  bij  een  overige
watergang, waarbij het oppervlak van de demping niet groter is dan 100 m2 en de demping
niet uitsluitend bestaat uit het steiler  optrekken van het talud.  Conform de Keur  mag de
wateraanvoer en -afvoer naar en uit het achterliggend/aangrenzend gebied als gevolg van
een demping niet worden belemmerd. Dit is in voorliggende situatie niet het geval wanneer
de demping met een duiker wordt gecombineerd.

O 16050-5-NO-001 4

C o n c e p t



Er  is  geen  vergunningaanvraag nodig,  maar  er  dient  wel  melding te  worden  gedaan.  De
demping moet  uiterlijk  twee  weken  voor  aanvang van de  uitvoering bij  Rijnland worden
gemeld. Tevens geldt in voorliggende situatie de compensatieverplichting. 

C o m p e n s a t i e v e r p l i c h t i n g

Ter  compensatie  van  de  demping  moet  een  minimaal  even  groot  oppervlak  aan  water
worden aangelegd. Aangezien met de beoogde ontwikkeling het gebruik van de oude inrit
wordt  opgeheven,  kan  het  verwijderen  van  de  ophoging  waarop  de  huidige  inrit  is
gesitueerd en het terugbrengen van het oppervlaktewater van de watergang aldaar, gelden
als compensatie voor de uit te voeren demping ten behoeve van de beoogde inrit.  Hierbij
gelden de voorwaarden opgenomen in de algemene regels van de Keur.  In het geval van
verbreding van een bestaande watergang dient minimaal  0,50 meter  te worden verbreed
gemeten vanuit de oeverlijn. Alsmede geldt dat het water graven voorafgaand aan of tegelijk
met de demping wordt gerealiseerd. 

Ook voor het graven van oppervlaktewater geldt de meldplicht. Deze activiteit moet uiterlijk
twee weken voor aanvang van de uitvoering worden gemeld.

f4.2 De huidige ligging van de inrit en duiker (bron: Google Maps 2019)

4.3 T o e n a m e  v e r h a r d  o p p e r v l a k

Conform de  Keur  dient  een toename  aan verhard oppervlak  met  maatregelen te  worden
gecompenseerd, indien:
− het  een  versnelde  afvoer  van  hemelwater  naar  het  oppervlaktewatersysteem  teweeg

brengt, of
− er sprake is van versnelde afvoer naar het oppervlaktewatersysteem, hetgeen afhankelijk is

van  zowel  de  veranderingen  van  het  verhard  oppervlak  als  van  het  beoogde
hemelwaterafvoersysteem. 
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De oppervlakte van de huidige verharding bedraagt circa 2.310 m 2,  zie ook figuur  4.3.  De
beoogde ontwikkeling leidt tot een totaal verhard oppervlak van circa 3.506 m2. De beoogde
ontwikkeling leidt daarmee tot een toename van het verhard oppervlak van circa 1.196 m 2.
De grenswaarde van 500 m2 wordt hiermee overschreden.1

Met de beoogde ontwikkeling is gekozen voor hemelwaterafvoer welke neerslag direct naar
het oppervlaktewater (de omliggende watergangen) leidt. Dit heeft een versnelde afvoer en
een zwaardere belasting ('afvoerpiek') op het oppervlaktewatersysteem tot gevolg. 

Met  de  beoogde  ontwikkeling  is  aldus  sprake  van  een  versnelde  afvoer  naar  het
oppervlaktewatersysteem. Hierbij geldt dat compensatie verplicht is.

Voor  de  toename  van  verhard  oppervlak  geldt  geen  vergunningplicht,  maar  is  wel  de
meldplicht  van  kracht.  Deze  handeling  moet  uiterlijk  twee  weken  voor  aanvang  van  de
uitvoering bij Rijnland worden gemeld.

f4.3 Verharde oppervlaktes huidige en beoogde situatie (bron: eigen afbeelding)

C o m p e n s a t i e v e r p l i c h t i n g

De  versnelde  hemelwaterafvoer  dient  met  de  aanleg  van  waterberging  te  worden
gecompenseerd. Bij het graven van nieuw oppervlaktewater geldt dat het oppervlak van het
ter compensatie aan te leggen water minimaal 15 procent van het oppervlak van de toename

1 Het  totale  oppervlakte van  het  plangebied  bedraagt circa  4.599 m2 (Schetsontwerp Westelijke  randweg 1,  Van
Ommeren – Architecten B.V., 2019 dd 6 maart 2019). Het oppervlakte van de huidige bebouwing is circa 465 m 2 en
het overig verhard oppervlakte circa 1.845 m 2 . Dit maakt een totaal verhard oppervlak in de huidige situatie van
circa 2.310 m2. Met de beoogde ontwikkeling zal het nieuwe verharde oppervlak bestaan uit het oppervlak van het
woongebouw (circa 1.527 m2) en de aan te leggen bestrating (circa 1297 m 2) en parkeerplaatsen (circa 682 m2). Dit
zorgt voor een totaal aan verhard oppervlak van circa 3.506 m2.
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van verharding bedraagt. Met de beoogde ontwikkeling betekent dit dat er minimaal 179 m 2

aan water moet worden gegraven (15% van 1.196 m2).  Wanneer dit water wordt gegraven
door een bestaande watergang te vergroten en/of verbreden (niet uitsluitend door het talud
van de watergang te verflauwen of de watergang te verdiepen), geldt volgens de Keur dat de
verbreding minimaal 0,50 meter dient te zijn, gemeten vanuit de oeverlijn. Alsmede moet het
water  graven  voorafgaand  aan  of  tegelijk  met  het  aanbrengen  van  de  verharding,
plaatsvinden. 

Voor het graven van oppervlaktewater is ook de meldplicht van kracht. Deze activiteit moet
uiterlijk twee weken voor aanvang van de uitvoering worden gemeld.

5 C o n c l u s i e

De  realisatie  van  de  beoogde  ontwikkeling  omvat  een  aantal  veranderingen  die  invloed
hebben op het watersysteem. Het betreft het aanleggen van een duiker en het realiseren van
een toename aan verhard oppervlak. Er is hierbij geen sprake van vergunningplicht, wel geldt
er  meldplicht.  De geldende uitvoeringsregels  voor  de  beoogde  ontwikkeling,  conform de
Keur van het Hoogheemraadschap van Rijnland, zijn samengevat in onderstaande tabel.

t5.1 Handelingen en geldende regelgeving ten behoeve van de beoogde ontwikkeling

Vereiste handeling Regulering Vergunningplicht Compensatieplicht Meldplicht

Nieuwe inrit

Aanleggen duiker Algemene regel voor duiker aanleggen Nee - Ja

Dempen watergang Algemene regel demping Nee Ja Ja

Water graven ter compensatie demping Algemene regel water graven Nee - Ja

Aanleggen verhard oppervlak

Aanleggen verharding Algemene regel voor de versnelde afvoer

bij toename van verhard oppervlak

Nee Ja Ja

Water graven ter compensatie versnelde afvoer Algemene regel water graven Nee - Ja

De  beoogde  ontwikkeling  heeft  effect  op  het  lokale  watersysteem,  omdat  er  een  duiker
wordt  verplaatst  en  er  een  versnelde  afvoer  van  hemelwater  naar  het
oppervlaktewatersysteem  wordt  veroorzaakt.  Versnelde  afvoer  is  toegestaan,  wanneer  de
versnelde afvoer geen belemmering vormt voor het functioneren van het watersysteem en
het bergend vermogen wordt gecompenseerd. Middels het navolgen van de compenserende
maatregelen  wordt  het  functioneren  van  het  watersysteem  en  het  bergend  vermogen
behouden.  Daarmee  blijft  de waterkwaliteit,  waterkwantiteit  en  waterveiligheid  in  de
omgeving gewaarborgd.

Zoetermeer,
Deze notitie bevat 7 pagina's.
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