WATERTOETS – WATERADVIES - MACHTIGING
Adviesvorming Provincie West-Vlaanderen.
Wanneer geeft de Dienst Waterlopen advies ?
Ligging project:
- in afstroomgebied van een waterloop 2e categorie, buiten poldergebied;
- in mogelijks en/of effectief overstromingsgevoelig gebied;
- aan of naast een waterloop 2e categorie;
Aard project:
- nieuwbouw, verbouwen, regularisatie …  dakoppervlakte;
- nieuwe verhardingen, heraanleg, regularisatie  verharde grondoppervlakte;
- wijziging terreinprofiel (ophoging, afgraving, afwateringszin…);
- ruimtelijk uitvoeringsplan;
- plaatsen van afsluitingen of beplantingen naast een waterloop;
- nieuwe overwelving of perceelstoegang (machtiging);
- wijziging aan profiel of ligging waterloop (machtiging);
- aansluiten nieuwe lozingspunten, incl. drainage (machtiging);

Aanvraagdossier ‘Omgevingsvergunning’ : INHOUD
De documenten en/of plannen dienen de exacte dimensionering van de bufferen/of infiltratievoorzieningen, de totale horizontale dakoppervlakte, de verharde
grondoppervlakte, … te vermelden.
In de documenten en/of plannen moet de werking van het afwateringsstelsel
duidelijk blijken, bvb. afwatering naar waterloop, gracht of riolering.
Welke zijn de voorzieningen mbt infiltratie en/of buffering (hemelwaterput,
infiltratiecapaciteit bodem, grondwaterpeilen, …).

Adviesvorming Provincie West-Vlaanderen volgens grootte project:
1. Kleinschalig project (≤ 1.000 m² bijkomende verharde oppervlakte) 
voldoen aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) 
Provincie (Waterbeheerder) geeft geen advies.
2. Project tussen 1.000 en 5.000 m² bijkomende verharde oppervlakte 
voldoen aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) 
Provincie (Waterbeheerder) geeft advies waarbij wordt nagegaan of het project
aan de voorwaarden van de GSV voldoet.
Onderscheid ivm vertraagde afvoer:
A. 1.000 tot 2.499 m²: geen eisen inzake vertraagde afvoer;
B. 2.500 tot 4.999 m²: vertraagde afvoer van 20 liter/sec/ha van toepassing.
Cfr. GSV  volume aan buffer- en infiltratievoorzieningen is 250 m³/ha.
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3. Grootschalig project (≥ 5.000 m² bijkomende verharde oppervlakte)
strengere/specifiekere eisen dan deze gesteld in de verordening (GSV).
Volume aan buffer- en infiltratievoorzieningen is 330 m³/ha met een
vertraagde afvoer van 10 liter/sec/ha voor projecten niet nabij of in een
effectief overstromings-gevoelig gebied.
Volume aan buffer- en infiltratievoorzieningen is 410 m³/ha met een
vertraagde afvoer van 5 liter/sec/ha voor projecten wel nabij of in een
effectief overstromings-gevoelig gebied.

Aandachtspunt:
Projecten gelegen nabij of in een effectief overstromingsgevoelig gebied.
 Pré-advies opvragen aan de waterbeheerder.

Adviesvorming Provincie West-Vlaanderen ivm reliëfwijziging, wijziging
terreinprofiel (ophoging of afgraving terrein, …)
Nadelige effecten te verwachten door wijziging van het terreinprofiel ?
Noodzakelijke informatie in de aanvraagdocumenten :
-

Helling en hoogtepeilen van het terrein voor en na uitvoering.
Hoogtepeilen van de aanpalende percelen.
Volumes en hoogtes van de ophogingen en/of afgravingen.
Alle plannen dienen opgemeten en voorgesteld in TAW.

Wateradvies Provincie
Geen aanleiding tot verzwaring van de naastliggende percelen en/of ontvangende
waterloop => GUNSTIG
OF aanleiding tot verzwaring van de naastliggende percelen en/of ontvangende
waterloop
 VOORWAARDELIJK GUNSTIG (motivering omtrent aanpassingen - bvb. het
toepassen van minder steile terreinhelling of aanleg van compenserende
grachten).
 ONGUNSTIG (motivering van de schadelijke effecten op het watersysteem).
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