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1 Inleiding
De opdrachtgever heeft het voornemen om de locatie aan de Van Ruysdaelstraat 10 te Brunssum te
herontwikkelen met woningbouw en zes woningen te realiseren. De voorgenomen ontwikkeling past
niet in het ter plaatse geldende beheersverordening. Om de ontwikkeling van de locatie mogelijk te
maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Onderdeel van de procedure is het doorlopen van
een watertoets en het opstellen van een waterparagraaf in het bestemmingsplan.

In de waterparagraaf wordt de huidige en toekomstige situatie beschreven. Voor de toekomstige
situatie wordt beschreven welke maatregelen genomen moeten worden ten aanzien van het
watersysteem om te voldoen aan het lokale, regionale en landelijke waterbeleid.
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2 Huidige situatie

2.1 Algemeen

Het plangebied ligt in een wijk aan de zuidzijde van Brunssum. Het plangebied wordt aan de oostzijde
begrensd door de Van Ruysdaelstraat en aan de noord-, zuid- en westzijde door aangrenzende
woningen met bijbehorende tuinen in de wijk. De ligging en begrenzing van het plangebied is
weergegeven op onderstaande figuur (figuur 1).

In de huidige situatie is het terrein grotendeels verhard en is een gebouw met terreinverharding (circa
1.075 m

2
) aanwezig met daaromheen enkele bomen en ruigtevegetatie. In de noordwesthoek is een

kleine garagebox aanwezig waarnaast een bouwkeet staat.

Figuur 1 Globale ligging plangebied (bron: Google Maps)

2.2 Bodem

Maaiveldhoogte
Het maaiveld in het plangebied ligt op circa NAP +82 m tot NAP + 84 m. (zie inmeting Geonius
opgenomen in bijlage 1) De omgeving van het plangebied is hellend en loopt af vanaf noordwestelijke in
zuidoostelijke richting.

Boringen Dino-loket
In het Dino-loket van TNO is een grondboring gevonden nabij de Van Ruysdaelstraat. De boring geeft
inzicht in de bodemopbouw tot 12 m - mv. (zie bijlage 2). Op basis van de boring blijkt dat de bodem tot
de maximaal geboorde diepte van 12 m -mv. uit zeer fijn zand bestaat.

Bodemkaart van Nederland
Op de bodemkaart van Nederland (figuur 2) blijkt dat het bodemtype in de omgeving van het plangebied
voornamelijk Mariene afzettingen ouder dan pleistoceen (MZz) is, bestaande uit fijn zand.
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Figuur 2 Bodemkaart van Nederland (bron: bodemdata.nl)

2.3 Grondwater

TNO-peilbuizen
In de omgeving van het plangebied zijn geen bruikbare TNO-peilbuizen aanwezig in het DINO-loket.

Grondwaterkaart
Volgens informatie van de Grondwaterkaart bevindt het grondwater zich op circa NAP +76 - 80 m (ruim
2 m –mv.).

Grondwaterbeschermingsgebied
Het plangebied is niet binnen een grondwaterbeschermings- of waterwingebied gelegen.

2.4 Oppervlaktewater

Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van Waterschap Roer en Overmaas. In de directe
omgeving van het plangebied liggen geen waterlopen. Op circa 1 km afstand ten oosten van het
plangebied is de Rode Beek gelegen. In figuur 3 is een overzichtskaart met de leggerwaterlopen van
Waterschap Roer en Overmaas opgenomen.
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Figuur 3 Leggerkaart oppervlaktewater (bron: Waterschap Roer en Overmaas)

2.5 Waterkeringen

In het plangebied en de nabije omgeving zijn geen waterkeringen aanwezig.

2.6 Riolering

In de omgeving van het plangebied ligt een gescheiden rioolstelsel. Het hemelwaterstelsel bestaat uit
infiltratieriolering (IT-riool). In de huidige situatie watert zowel de vuilwater- als de hemelwaterafvoer
vanuit het plangebied af naar het DWA-riool.
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3 Beleid
Europees- en rijksbeleid water
Directe aanleiding voor het kabinetsstandpunt ‘Anders omgaan met water, waterbeleid in de 21e eeuw’
(WB21)’, is de zorg over het toenemende hoogwater in de rivieren, wateroverlast en de versnelde
stijging van de zeespiegel. Het kabinet is van mening dat er een aanscherping in het denken over water
dient plaats te vinden. Nadrukkelijker zal rekening moeten worden gehouden met de (ruimtelijke) eisen
die het water aan de inrichting van Nederland stelt.

In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is afgesproken dat water een medesturend aspect is
binnen de ruimtelijke ordening en dat het watersysteem ‘op orde’ moet worden gebracht. Dit betekent
dat het watersysteem robuust en veerkrachtig moet zijn en moet voldoen aan de normen voor
wateroverlast, nu en in de toekomst. In het Nationaal Bestuursakkoord Water-actueel (2008) is
wederom afgesproken om het watertoetsproces te doorlopen bij alle waterhuishoudkundige relevante
ruimtelijke plannen en besluiten van rijk, provincies en gemeenten.

Het Watertoetsproces is verankerd in het Besluit op de ruimtelijke ordening (2003). Met de invoering
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in 2008 ter vervanging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
(WRO) is de wettelijk verplichte werkingsfeer van het Watertoetsproces beperkt tot
bestemmingsplannen, inpassingsplannen, projectbesluiten en buitentoepassingsverklaringen. Bij
landelijke, provinciale en gemeentelijke structuurvisies is het Watertoetsproces geen voorgeschreven
onderdeel meer, maar in de praktijk zal daarbij ook de inbreng van de waterbeheerder gevraagd
worden.

Voor gemeenten en waterschappen geldt dat sinds 2006 het gemeentelijk waterplan (incl. de
basisinspanning riolering, mogelijke optimalisaties en de grondwaterproblematiek) opgesteld moet zijn.
Hierbij dienen de partijen rekening te houden met de ruimteclaims voortvloeiend uit de toepassing van
de (werk)normen. Sinds eind 2009 moeten de waterplannen van de waterbeheerders
(waterkwaliteitsdoelen) gereed zijn. De watertoets vormt een waarborg voor de inbreng en kwaliteit
van water in de ruimtelijke ordening.

Het ontwerp van het Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998
en vervangt alle voorgaande Nota's Waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is opgesteld op basis
van het wetsvoorstel Waterwet dat in 2009 in werking is getreden. Het Nationaal Waterplan beschrijft
de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het
Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie. Belangrijke onderdelen
van het Nationaal Waterplan zijn het nieuwe beleid op het gebied van waterveiligheid, het beleid voor
het IJsselmeergebied, het Noordzeebeleid en de Stroomgebiedbeheerplannen op grond van de KRW.

De basisprincipes van bovengenoemd beleid zijn: meer ruimte voor water en het voorkomen van
afwenteling van de waterproblematiek in ruimte of tijd. Dit is in WB21 geconcludeerd in de twee
drietrapsstrategieën voor: Waterkwantiteit (vasthouden, bergen, afvoeren) en Waterkwaliteit
(schoonhouden, schoon en vuil scheiden, zuiveren).

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. In de Waterwet zijn alle vergunningen
betreffende 'water' opgenomen. Met de Waterwet zijn Rijk, waterschappen, gemeenten en provincies
beter uitgerust om wateroverlast, waterschaarste en waterverontreiniging tegen te gaan. Ook voorziet
de wet in het toekennen van functies voor het gebruik van water zoals scheepvaart,
drinkwatervoorziening, landbouw, industrie en recreatie. Afhankelijk van de functie worden eisen
gesteld aan de kwaliteit en de inrichting van het watersysteem.
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De Watertoets
Onderdeel van het rijksbeleid is de invoering van de watertoets. De watertoetsprocedure dient te zijn
doorlopen bij nieuwe ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, inpassingsplannen,
projectbesluiten en buitentoepassingsverklaringen. Als een gemeente een ruimtelijk plan wil opstellen,
stelt zij de waterbeheerder vroegtijdig op de hoogte van dit voornemen. De waterbeheerders stellen
dan een zogenaamd wateradvies op. Het ruimtelijk plan geeft in de waterparagraaf aan hoe is
omgegaan met dit wateradvies.
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4 Uitgangspunten waterbeheerders
Waterschap Roer en Overmaas
Het waterschap hanteert bij ver- en nieuwbouwplannen de volgende beleidsuitgangspunten in het
kader van duurzaam omgaan met water:

 Gescheiden houden van vuil water en schoon hemelwater: het streefbeeld is het afvoeren van het
vuile water via de riolering en het lokaal verwerken van schoon hemelwater. Afhankelijk van de
omstandigheden ter plaatse kan een compromis gesloten worden, waarbij de minimale inzet is om
het vuile en schone water gescheiden aan te bieden op het gemengde (reeds aanwezige)
rioolstelsel;

 Doorlopen van de afwegingsstappen: “hergebruik-infiltratie-buffering-afvoer”: in aansluiting op het
landelijke beleid hanteert het waterschap het beleid dat bij nieuwe plannen altijd onderzocht dient
te worden hoe omgegaan kan worden met het schone hemelwater. Hierbij worden de
afwegingsstappen “hergebruik-infiltratie-buffering-afvoer” doorlopen;

 Hydrologisch neutraal bouwen: nieuwe ontwikkelingen dienen te voldoen aan het principe van
hydrologisch neutraal bouwen, waarbij de hydrologische situatie gelijk moet blijven aan de
uitgangssituatie. Hierbij mag de natuurlijke gemiddelde hoogste grondwaterstand niet verlaagd
worden en mag bijvoorbeeld bij transformatie van landelijk naar bebouwd gebied de
oorspronkelijke landelijke afvoer in de normale situatie niet overschreden worden. Het waterpeil
sluit aan bij optimale grondwaterstanden;

 Uitgangspunt bij de uitbreiding van verhard oppervlak is dat bij toename van verharding van een
oppervlak groter dan 500 m² ten minste 10% dient te worden gecompenseerd in de vorm van
oppervlaktewater;

 Water als kans: water kan een meerwaarde geven aan het plan, bijvoorbeeld door gebruik te maken
van de belevingswaarde van water (een mooie waterpartij met bijbehorend groen wordt door veel
mensen gewaardeerd);

 Meervoudig ruimtegebruik: er moet ruimte voor water gecreëerd worden. Door ruimte voor 2 of
meer doeleinden te gebruiken is het “verlies” aan m² als gevolg van toegenomen ruimtevraag
vanuit water te beperken. Zo kan een flauw talud dat ruimte geeft voor buffering van water,
gebruikt worden als onderhoudsstrook of voor recreatieve doeleinden;

 Materiaalgebruik: bij de inrichting, het bouwen en het beheer moeten zo min mogelijk vervuilde
stoffen toegevoegd worden aan de bodem en het grond- en oppervlaktewatersysteem. Daarbij
wordt aandacht gevraagd voor materiaalgebruik. Het gebruik van uitlogende of uitspoelbare
bouwmaterialen wordt afgeraden.

Gemeente Brunssum
Bij de gemeente Brunssum (dhr. Fiegen) zijn specifieke uitgangspunten voor de ontwikkeling
opgevraagd:

 Bij de voorgenomen herontwikkeling is er geen toename van het verhard oppervlak in het
plangebied;

 Het hemelwater van de nieuwbouw dient gescheiden aangeleverd te worden;

 Het hemelwater dient op het gemeentelijk RWA-riool aangesloten te worden;

 Het vuilwater dient op het gemeente DWA-riool aangesloten te worden;

 Er zijn geen specifieke aandachtspunten voor het plangebied m.b.t. de watertoets.
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5 Toekomstige situatie
Het voornemen is op de locatie van het plangebied zes nieuwe woningen te ontwikkelen, zie figuur 4.
Ten behoeve van de ontwikkeling zal de aanwezige bebouwing worden geamoveerd. Een groot deel van
het plangebied is in de huidige situatie verhard (circa 1.075 m

2
). Door de bouw van woningen neemt het

verhard oppervlak af (toekomstig circa 750 tot 850 m
2
). Er is dus geen sprake van toename van het

verhard oppervlak.

Figuur 4 Toekomstige situatie (Architectenbureau Coppen)

5.1 Afwatering

Hemelwater
Het hemelwater dat terechtkomt op de toekomstige bebouwing (dakverharding) en terreinverharding
wordt beschouwd als schoon water indien geen uitlogende bouwmaterialen (zoals lood, koper, zink en
zacht PVC) gebruikt worden. Dit schone hemelwater dient gescheiden van het vuilwater afgevoerd
worden. Door voorgenomen ontwikkeling neemt het verhard oppervlak in het plangebied niet toe (naar
verwachting zelfs een afname) hierdoor is het plan hydrologisch neutraal. Het hemelwater wordt
gescheiden van het vuilwater aangeboden en aangesloten op het aanwezige RWA-riool (IT-stelsel)
aanwezig in de Van Ruysdaelstraat.

Vuilwater
Het vuilwater van de ontwikkeling wordt middels een aan te leggen vuilwateraansluitingen aangesloten
op het bestaande gemeentelijk DWA-rioolstelsel in de Van Ruysdaelstraat en afgevoerd richting de
rioolwaterzuivering.

5.2 Ontwatering

De ontwateringseis voor nieuw stedelijk gebied (bebouwing met kruipruimte en wegen) kent als richtlijn
minimaal 0,7 m ten opzicht van de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG). De maaiveldhoogte in
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het plangebied ligt op circa NAP +82 m tot NAP +84 m. Op basis van de beschikbare
grondwatergegevens (paragraaf 2.3) is het de verwachting dan de ontwateringsdiepte voldoende groot
is.

5.3 Waterkeringen- en gangen

Door de afwezigheid van waterkeringen of watergangen in het plangebied heeft de voorgenomen
ontwikkeling geen effect op het watersysteem.
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6 Conclusie
In de huidige situatie is het terrein grotendeels verhard en is het terrein voor circa 1.075 m2 verhard. De
maaiveldhoogte ligt op circa NAP +82 m tot NAP + 84 m, waarbij de bodem bestaat uit zeer fijn zand.
Het grondwater bevindt zich binnen het plangebied op circa NAP +76 - 80 m, dit is tussen de 2 en 8 m
onder maaiveld. Verder is het plangebied niet gelegen binnen een grondwaterbescherming- of
waterwingebied en gelden er geen aanvullende eisen met betrekking tot de waterhuishouding. In en in
de directe omgeving van het plangebied bevindt zich geen oppervlaktewater of waterkering. In de
omgeving van het plangebied ligt een gescheiden rioolstelsel.

In de toekomstige situatie zal circa 750 tot 850 m² worden verhard, wat ten opzichte van de huidige
situatie een afname van 200 tot 300 m² betekent. Het maaiveld zal daarbij zo goed als in tact blijven en
er wordt geen oppervlaktewater aangelegd. Het schone hemelwater (geen gebruik van uitlogende
bouwmaterialen) zal gescheiden van het vuilwater op het gescheiden rioolstelsel worden aangeboden
en aangesloten worden op het RWA-riool ter plaatse van het plangebied. Vanwege de afname van het
verhard oppervlak kan gesproken worden van een hydrologisch neutrale ontwikkeling. Het plan is
daarmee vanuit het aspect water uitvoerbaar.
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