
De bovenkant van het maaiveld op de terp wordt 11,28m+NAP. De vloeren komen hier 15cm 

boven te liggen, waarmee de hoogte dus 11,43+NAP wordt en niet ca. 10 meter zoals in de 
zienswijze wordt genoemd. RWS schrijft geen vloerhoogtes voor. Wel heeft zij aangegeven dat het 
MHW waarschijnlijk tussen 11,20+NAP (hoog water) en 11,80 (ipv 11,90 = verschrijving) +NAP 

(extreem hoogwater) zal liggen waarbij zij de hoogte 11,50+NAP aanhoudt als gemiddelde 
(waarmee in het kader van het bergend regime ook is gerekend). 
Hiermee ligt de vloerhoogte van 11,43 +NAP vrijwel op het door RWS aangehouden gemiddelde 
van 11,50 +NAP. Indien de waterhoogte de 11,43 +NAP zal overschrijden, zullen 
voorzorgsmaatregelen worden getroffen (zoals zandzakken of een tijdelijk dijkje van 50 cm die op 
dat moment met een kraan of shovel even aangelegd kan worden). 

 
Op de website van Rijkswaterstaat staan de waterhoogtes weergegeven. Hieronder de screenshot 
van De Steeg. 

 

 
Waterhoogtes, bron: website RWS. 

 
In de bovenstaande afbeelding is te zien dat bij meetpunt De Steeg (nabij de ontwikkellocatie) 
verschillende normen zijn aangegeven. Er is ook een norm voor Hoogwater (1120cm) en een norm 
voor extreem hoogwater (1180cm). Uit de notitie Kenmerkende waarden Kustwateren en Grote 

Rivieren, die ook op de website van RWS staat, is aangegeven wat de definitie is van Extreem 
hoogwater. De waterstand die is aangegeven bij Extreem hoogwater komt eens in de 10.000 jaar 

voor (zie afbeelding hieronder). De waterstand die is aangegeven bij Hoogwater is niet helder 
aangegeven. Uit de notitie kan worden geconcludeerd dat dit eens in de 5.000 jaar of eens in de 
1.000 jaar voor komt. 
 



 
Definities uit Kenmerkende waarden Kustwateren en Grote Rivieren. Bron: website RWS. 

 
Overigens zijn de hoogste waterstanden in de afgelopen honderd jaar als volgt geweest: 

1.       1 februari 1995         10,59+NAP 
2.       5 januari 1926           10,57+NAP 
3.       12 januari 1920         10,45+NAP 
4.       26 december 1993  10,43+NAP 
5.       1 juni 1983                  10,38+NAP 

 
 
Naar aanleiding van het vooroverleg in het kader van het voorontwerpbestemmingsplan heeft RWS 
de gemeente onderstaande mail gestuurd: 

 
Geachte mevrouw Perlitius,  
Bedankt voor het toezenden van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Ellecom, Eikenstraat 

ongenummerd, Eikenstraat 3 en Buitensingel 60”  

Rijkswaterstaat Oost Nederland heeft geen opmerkingen op het plan.  
We worden graag op de hoogte gehouden van de verdere procedure.  
Met vriendelijke groet,  
Marjan Dengerink Adviseur Ruimtelijke Ordening  
.................................................................................  
Afdeling Netwerkontwikkeling en Visie(NONV) Rijkswaterstaat Oost-Nederland  
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Met ingang van 1 maart nieuw Postadres: Postbus 25, 6200 MA MAASTRICHT 
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