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dossiercode    20130528-35-7044

Samenvatting van de watertoets

De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van waterschap Reest en Wieden. Voor algemene
informatie over de watertoets van Reest en Wieden kunt u ook terecht op onze website www.reestenwieden.nl. Mocht u
specifieke vragen hebben naar aanleiding van deze toets dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 0522-276767. U kunt
ook een email sturen naar watertoets@reestenwieden.nl.

Uit deze toets komt de procedure geen waterschapsbelang.

Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

_______________________________________________________________________________________________

Plangegevens bestemmingsplan Nijensleek:

"actualisering bestemmingsplan"

Ligging plan:
Hoofdweg -
8383
Nijensleek

Uw gegevens:

Marissa Plantenga
BugelHajema Adviseurs
projectsecretaresse@bugelhajema.nl

Postbus 274
9400 AG
Assen

Gegevens gemeente:

Westerveld
De heer J. Kamping
14-0521
j.kamping@gemeentewesterveld.nl

_______________________________________________________________________________________________

Samenvatting resultaat

Kaartlagen:

Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
ja



Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Westerveld

Vragen:

Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt?
ja

Is er sprake van een uitbreiding van de lozing van huishoudelijk afvalwater in het landelijk gebied groter dan 9
vervuilingseenheden (ve) of in het stedelijk gebied van 30 ve?
nee

Is er in of rondom het plangebied sprake van wateroverlast of grondwateroverlast?
nee

_____________________________________________________________________________________

Verklaring
Dit document is een automatisch gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met
de door u ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben ingevuld.
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Geachte Marissa Plantenga,

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze toets wordt in uw plan geen
waterschapsbelangen geraakt. U volgt de procedure geen waterschapsbelang. Dit houdt in dat u direct door kunt gaan met de
planvorming van uw plan en onderstaande tekst kunt opnemen in het plan.

 

waterparagraaf Geen Waterschapsbelang

Deze standaard waterparagraaf heeft betrekking op het plan bestemmingsplan Nijensleek.

 

Het plan betreft alleen een functieverandering van bestaande bebouwing en heeft geen invloed op de waterhuishouding. Er is
geen waterschapsbelang.

Deze conclusie is getrokken naar aanleiding van een digitale watertoets. Het proces van de watertoets is goed doorlopen
conform de Handreiking Watertoets III.

 

_____________________________________________________________________________________

Verklaring
Dit document is een automatisch gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met
de door u ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben ingevuld.

De WaterToets 2012


