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'Waterproof' met de
Digitale Watertoets
Waterschap Hollandse Delta introduceert in 2010 de Digitale
Watertoets.
De watertoets is vooral van belang voor gemeenten,
adviesbureaus en projectontwikkelaars die bij het ontwikkelen
van ruimtelijke plannen de waterhuishoudkundige aspecten
van deze plannen moeten laten toetsen door het waterschap.
Een aantal waterschappen in noord- en oost-Nederland
ontwikkelde een instrument om ruimtelijke plannen, waarvan
de gevolgen voor de waterschapstaken beperkt zijn, digitaal
en versneld af te handelen: de Digitale Watertoets. Hollandse
Delta volgde dit initiatief en introduceert het instrument nu
voor het eigen werkgebied. Daarmee kan Hollandse Delta als
waterbeheerder al in een vroeg stadium meedenken over
ruimtelijke plannen en bepalen of het plan genoeg rekening
houdt met alle aspecten van waterkwantiteit en
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Proces

Wat is de Digitale Watertoets?
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Online: www.ruimtelijkeplannen.nl.
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De ontwikkeling van de Digitale

initiatiefnemer.

watertoetsproces.

Watertoets sluit aan op deze steeds

Via de Digitale Watertoets kunnen

Doel van het watertoetsproces is te
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waarborgen dat de belangen en
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Het watertoetsproces is van toepassing

watertoetsprocedure zelf uitvoeren.

expliciet en op evenwichtige wijze
meewegen bij alle relevante ruimtelijke
plannen en besluiten. Kortom:
ruimtelijke plannen moeten
"waterproof" zijn!
Het watertoetsproces is juridisch
vastgelegd in de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) en het Besluit
ruimtelijke ordening (Bro).
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Hoe werkt het?
De Digitale Watertoets is een website:
www.dewatertoets.nl. Op deze website
kunnen initiatiefnemers van ruimtelijke
plannen dus een groot deel van de
watertoetsprocedure zelf uitvoeren.
Dit verloopt als volgt:
• De initiatiefnemer gaat naar de site
van de Digitale Watertoets en tekent
daar het plangebied in (het is ook
mogelijk een bestand van het
plangebied te uploaden).
• Het plangebied wordt getoetst aan
een aantal kaartlagen van het
waterschap. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de beschermingszones van waterkeringen, of een
kaart met daarop de gebieden
waarop het waterschap extra
waterberging nodig heeft.
• Vervolgens moet de initiatiefnemer
een aantal vragen invullen die
betrekking hebben op de mogelijke
consequenties van het plan voor het
waterschap. Bijvoorbeeld: hoeveel
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De Watertoets bij Hollandse Delta
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van de totale bestemmingsplan- of

nauwlettend gevolgd en is enthousiast

afgerond. Ter eventuele controle en

projectbesluitprocedure. Dit

over het systeem dat de collega-

voor de dossiervorming ontvangt ook

vooroverleg vindt nadrukkelijk niet

waterschappen hebben ontwikkeld.

het waterschap deze bevestiging.

plaats via de Digitale Watertoets.

Het is de bedoeling vanaf 1 november
a.s. te starten met de eigen versie van
de Digitale Watertoets.

Over WSHD
Waterschap Hollandse Delta beschermt de Zuid-Hollandse eilanden tegen wateroverlast, beheert het oppervlaktewater en de
(vaar)wegen, zuivert het afvalwater en draagt bij aan de ruimtelijke invulling van dit gebied. Meer informatie over Hollandse Delta
vindt u op www.wshd.nl. Voor vragen, klachten of meldingen over het waterschap kunt u contact opnemen met het
waterschapsloket via telefoonnummer 0900 2005 005 (10 ct/min) of mail naar: 2005005@wshd.nl.

