
Intakeformulier 

Intaketeam: aanwezigen aangeven 

Datum: 

Locatie initiatief: 

Nr. Vraag Antwoord 

1. Vinden we dit initiatief wenselijk? 
 

Ja/nee 

Advies en perspectief Waterschap Limburg:  
 
Zo vroeg mogelijk (in het traject intake- en omgevingstafel) samen met gemeente (en andere 
ketenpartners) bekijken of er grote belemmeringen zijn, waar eventuele probleem(en) liggen, of 
dat het erop lijkt dat er niets op initiatief tegen is. 
 

2. Past dit initiatief binnen visies en ambities van de gemeente? 
 
 

Ja/nee 

Advies en perspectief Waterschap Limburg:  
 

Kenbaar maken van waterbelangen van het waterschap zodat deze ook meegenomen kunnen 
worden door gemeenten bij het beantwoorden van deze vraag. (WL biedt de bouwsteen ”water”. 
Is deze bouwsteen bijvoorbeeld gebruikt bij het opstellen van de omgevingsvisie?) 
 
Zie informatiebron: Waterbeheerplan 2016-2021 
 

3. Waarom wil de initiatiefnemer juist dit plan op de locatie?  

4. Is er draagvlak voor het plan in de omgeving? Ja 
Nee 
Ja, mits 
Nog niet bekend 

5. Is er bij het initiatief rekening gehouden met (toekomstige) 
ontwikkelingen in de omgeving, die van invloed (kunnen) 
zijn? 

Ja/nee 
Ja, mits 

Advies en perspectief Waterschap Limburg:  
 

Kenbaar maken van initiatieven van het waterschap zodat deze ook meegenomen kunnen 
worden door de gemeenten bij het beantwoorden van deze vraag. 
 
Zie informatiebron: Projectenoverzicht 
 

6. Is het initiatief passend in de omgeving (ruimtelijk/sociaal)? 
 
 

Ja/nee 
Ja, mits 

6a. Ruimtelijk wenselijk: 

- Check Omgevingsplan/bestemmingsplan 
- Check bereikbaarheid 

- Parkeren 
- Milieuaspecten 
- Stedenbouwkundig inpasbaarheid 

 

Advies en perspectief Waterschap Limburg:  
 

Zie informatiebron: Watertoets, Waterbeheerplan 2016-2021 
 

6b. Beleidsmatig wenselijk: 
- Ruimtelijk beleid (Omgevingsvisie, ontwikkelingplan) 
- Wonen (Woonvisie) 
- Economische Visie Detailhandel en Horeca 

- Welzijn (onderwijs, kinderopvang, zorg, wonen/ zorg, 
sport, etc) 

 

Advies en perspectief Waterschap Limburg:  
 
Zie informatiebron: Waterbeheerplan 2016-2021, beleid waterschap 

https://www.waterschaplimburg.nl/overons/beleid/waterbeheerplan-2016/
https://www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/projectenoverzicht/
https://www.waterschaplimburg.nl/overons/regels-wetgeving-0/watertoets/
https://www.waterschaplimburg.nl/overons/beleid/waterbeheerplan-2016/
https://www.waterschaplimburg.nl/overons/beleid/waterbeheerplan-2016/
https://www.waterschaplimburg.nl/overons/beleid/


Intakeformulier 

Intaketeam: aanwezigen aangeven 

Datum: 

Locatie initiatief: 

7. Past het initiatief in het beleid/wet- en regelgeving van 
andere overheden/organisatie? 
 
 

Ja/nee 
Ja, mits 

 Advies en perspectief Waterschap Limburg:  
 
Informatiebron: Vergunningchecker, Leggerkaart 
 
(NB. Na 1/1/2022 worden de voorgenoemde  links vervangen door links naar het nieuwe DSO) 
 

8. Heeft het initiatief een businesscase/verdienmodel Ja/nee/nog niet 

Advies en perspectief Waterschap Limburg:  

 
Is de gemeente eigenaar van de grond, zijn er subsidiemogelijkheden. Hier zou ook kennis van 
eigendom van Waterschap en subsidiemogelijkheden van het waterschap interessant kunnen 

zijn. Indien dit van toepassing is, dan is het advies om hier contact met het Waterschap over op 
te nemen om mogelijkheden hierin te verkennen. 
 

9. Zijn er koppelkansen met andere initiatieven in de 
omgeving? 

Ja/nee/nog niet bekend 

Advies en perspectief Waterschap Limburg:  
 
Kenbaar maken van initiatieven van het waterschap zodat deze ook meegenomen kunnen 
worden door de gemeenten bij het beantwoorden van deze vraag. 
 

Informatiebron: Projectenoverzicht 

 

10. Heeft de gemeente een rol binnen het initiatief? 
 
 

Ja/nee 

 Advies en perspectief Waterschap Limburg:  

 
Is de gemeente eigenaar van de grond, zijn er subsidiemogelijkheden. Hier zou ook kennis van 
eigendom van Waterschap en subsidiemogelijkheden van het waterschap interessant kunnen 
zijn. Indien dit van toepassing is, dan is het advies om hier contact met het Waterschap over op 
te nemen om mogelijkheden hierin te verkennen. 
 

 

Waterschap specifieke vragen 

11. Heeft het initiatief invloed op de waterhuishouding1 in het 
gebied? 

Ja/nee 

12. Vind het initiatief plaats binnen de zonering van een 
watersysteem of waterkering zoals opgenomen op de legger 
van het waterschap? 

Ja/nee 

13. Vind er een lozing plaats op de riolering of op 

oppervlaktewater? 

Ja/nee 

14. Wordt er oppervlakte- of grondwater onttrokken? Denk 
hierbij bijvoorbeeld ook aan bronbemalingen. 

Ja/nee 

15.  Vind het initiatief plaats in een projectgebied van het 
waterschap? Zie hiervoor a.u.b. informatiebron: 

Projectenoverzicht 

 

Ja/nee 

                                                
1 Waterhuishouding: Projecten gericht op het treffen van (mede) op de waterhuishouding van het projectgebied 

gerichte maatregelen in een aaneengesloten gebied van ten minste 10 ha, die een waterstaatkundig effect buiten 
het betreffende projectgebied (kunnen) hebben. 

https://www.waterschaplimburg.nl/overons/regels-wetgeving-0/vergunningchecker/
https://www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/kaarten-meetgegevens/leggerkaart/
https://www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/projectenoverzicht/
https://www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/projectenoverzicht/


Intakeformulier 

Intaketeam: aanwezigen aangeven 

Datum: 

Locatie initiatief: 

 

 

Advies Antwoord Wie 

Is het vanuit de 
gemeente 
wenselijk/bespreekbaar? 

Algemene conclusie Ja 
Ja, mits 
Onderzoek 
Nee 

 

Wat is de vervolgstap? 
 

- Regulier proces 
- Onderzoek 
- Omgevingstafel 
- Stoppen 

  

Advies initiatiefnemer - Terugkoppeling 
Intaketafel 

- Eventuele 
voorbereiding 
Omgevingstafel 

  

Indien van toepassing, 
welke adviseurs 
intern/extern sluiten aan 

bij de Omgevingstafel 

Advies en perspectief Waterschap Limburg:  
 
Indien antwoorden op de vragen 1 t/m 10 aanleiding geven tot verdere 

afstemming met het Waterschap, dan is het advies aan de gemeente(n) om 
Waterschap Limburg aan te laten sluiten bij de Omgevingstafel. Zie in dit 
kader ook het antwoord/advies onder vraag 1. 
 
Indien een van de Waterschap specifieke vragen (lees: 11 t/m 15) met 
“ja” beantwoord worden, dan is het advies van WL om zonder meer aan te 

sluiten bij de Omgevingstafel 

   

Advies bestuur Zijn er kansen of risico’s 
voor de politiek (geen 
gevoelige aspecten). 

afstemming 
bestuursadviseurs-
wethouders, daarna 

initiatiefnemer  

 

 

Vragen? Neem dan contact op via de onderstaande contactgegevens  

Organisatie Naam Functie Emailadres telefoon 

Gemeente …… N.t.b. N.t.b.   

Waterschap Limburg N.t.b. N.t.b.   

…     

…     

 

 


