Waterparagraaf ‘toekomstgericht waterbeheer’
Ruimtelijke ordening en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden sterk beïnvloed
door de klimaatverandering. Er is meer ruimte nodig voor water, omdat klimaatverandering zorgt
voor hoge piekafvoeren in de zomer en een gemiddeld hogere waterafvoer in de winter. Het gaat
ook om langduriger periodes van droogte en om extreem warm weer, waar vooral stedelijk gebied
last van kan hebben. Ook veranderingen in ruimtegebruik hebben gevolgen voor het waterbeheer.
Het waterschap wil vroegtijdig meedenken over plannen en ontwikkelingen om samen met de
gemeente en andere partners te zoeken naar de bijdrage die water kan leveren aan de verbetering
van de leefomgeving.
Waterschap Rijn en IJssel werkt hierbij vanuit het Waterbeheerplan 2016-2021 waarin het
taakgebied, de doelen en de maatregelen die het waterschap t/m 2021 voor ogen heeft, staan
beschreven. Een kompas voor de langere termijn biedt de Watervisie 2030. Beide documenten
bieden een samenwerkingsagenda voor ieder die op het gebied van water een belang of
betrokkenheid heeft.
Het waterschap laat in het waterbeheerplan zien welke ontwikkelingen voor het waterbeheer van
belang zijn en welke accenten in de samenwerking met de partners belangrijk zijn. Vanuit die
verkenning is er beleid gemaakt voor de periode 2016-2021, voor de volgende taakgebieden:
Veilig water - Bescherming tegen overstromingen en werken aan veiligheid;
Voldoende water - Zorgen voor de juiste hoeveelheid water en passende waterpeilen;
Schoon water - Zorgen voor een goede waterkwaliteit voor mens, plant en dier;
Afvalwater - Verwerken van afvalwater en het daaruit benutten van energie en grondstoffen;
Vaarwegbeheer - Zorgen voor goede randvoorwaarden voor beroepsvaart op de Oude IJssel.
Het waterschap werkt met de gemeente samen aan een goede ruimtelijke ordening via het proces
van de Watertoets.
Wateradvies
De initiatiefnemer heeft Waterschap Rijn en IJssel geïnformeerd over het plan via de Digitale
Watertoets (www.dewatertoets.nl). Hiermee is bepaald dat het plan geen invloed heeft op de
waterhuishouding en/of de afvalwaterketen. In het gebied is geen sprake van (grond)wateroverlast.
Het waterschap Rijn en IJssel heeft dan ook geen bezwaren tegen de voorgenomen ontwikkeling en
geeft een positief wateradvies.

