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Van:                                            Jelly van der Kloet [jvanderkloet@wetterskipfryslan.nl]
Verzonden:                             donderdag 26 februari 2015 13:44
Aan:                                            lugt van der, f.
CC:                                               Andrea Suilen; Ronald Nauta; Meindert Kingma
Onderwerp:                            watertoets Oost 30 te Buitenpost
 
Beste mevrouw Van der Lugt,
 
Op 18 december heeft u een watertoets doorlopen voor het Oost 30 te Buitenpost. Op dit plan is de normale
watertoetsprocedure van toepassing omdat het plangebied in de buurt van een regionale kering ligt. Deze e-mail vormt
het wateradvies voor dit plan.
 
Het plan bestaat uit de sloop van een woning met stal en de bouw van een nieuwe woning. De hoeveelheid verhard
oppervlak neemt af.
 
Regionale kering
De Rijksweg is vormt de regionale kering. De regionale waterkering beschermt het achterliggende gebied tegen hoge
waterstanden in de Friese boezem. De regionale kering heeft met een bepaalde hoogte een kerende werking. De
kerende werking moet u te allen tijde handhaven. Langs de regionale kering ligt een beschermingszone van 5 meter.
Deze beschermingszone is nodig voor het beheer en onderhoud aan en bescherming van de kade. Het is niet toegestaan
om werken uit te voeren aan de kade of in de beschermingszone. Het plan bestaat uit de sloop van de bestaande
bebouwing en de bouw van een nieuwe woning. De bouw van de nieuwe woning op het perceel heeft geen gevolgen
voor de functie van de Rijksweg als regionale kering.  
 
Peilbeheer
Uw plangebied ligt in een peilgebied met een boezempeil van -0,52 m NAP. Dit vastgestelde peil is een streefpeil. Het
werkelijke peil is als gevolg van opstuwing en de weersomstandigheden niet altijd gelijk aan het streefpeil.
 

Drooglegging[1]

Bij het realiseren van bebouwing en het aanleggen van de verharding is het nodig om rekening te houden met
voldoende drooglegging om bijvoorbeeld opdrijven van verharding te voorkomen. We adviseren voor bebouwing met
kruipruimte een drooglegging van 1,10 m en voor bebouwing zonder kruipruimte een drooglegging van 0,70 m gerekend
vanaf de te realiseren bovenkant vloer. Ook voor verharding adviseren wij een drooglegging van 0,70 m.
 
De bouwlocatie ligt in een peilgebied met het boezempeil van NAP -0,52m. De geschatte gemiddelde maaiveldhoogte
ligt tussen de +0,25 m NAP en de +0,50 m NAP.
 
Het plangebied ligt vrij voor de boezem. Dit betekent dat het plangebied niet door een boezemkade is beschermd
tegen hoge waterstanden in de Friese boezem. U moet daarom rekening houden met hoogwater in het kader van
regionale wateroverlast. Het bijbehorende maatgevend boezempeil is hier +0,07 m NAP. Dit peil, behorend bij een
situatie met een kans van voorkomen van 1/100 per jaar, mag tot 1 meter voor de gevel voorkomen.
 
In dit geval is de droogleggingsnorm de strengste norm. Wij adviseren een minimale aanleghoogte van +0,18 m NAP in
geval van verharding en bebouwing zonder kruipruimte. In geval van bebouwing met kruipruimte adviseren wij een
minimale aanleghoogte van +0,58 m NAP.
 
Grondwateronttrekking
Bij de aanleg van gebouwen of infrastructuur is het vaak nodig om het grondwater te verlagen om het werk droog uit te
kunnen voeren. Voor het onttrekken van grondwater is een vergunning of melding nodig. Ook het lozen van onttrokken
grondwater is meldingsplichtig. Om te weten of u met een melding kunt volstaan of een vergunning nodig hebt, kunt u
contact opnemen met Cluster Vergunningverlening van Wetterskip Fryslân. Meer informatie over de watervergunning
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en de meldingsplicht vindt u onder Waterwet in deze brief.
 
Waterwet
Voor alle activiteiten in en nabij het watersysteem, waaronder het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater, het
onttrekken van grondwater of het aanbrengen van een wijziging in het watersysteem, dient u een vergunning aan te
vragen of een melding te doen bij Wetterskip Fryslân. Op onze website (www.wetterskipfryslan.nl) treft u meer
informatie aan over de Waterwet en u kunt daar onder andere ook meldingsformulieren en het aanvraagformulier voor
een watervergunning downloaden. De aanvraag voor een watervergunning of de melding kunt u ook gelijktijdig met de
omgevingsvergunningaanvraag indienen via het omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl).
 
Procedure
Wij gaan er van uit dat u de in deze watertoets vermelde adviezen opvolgt en meeneemt in de verdere planvorming. Wij
vragen u om het wateradvies te communiceren met de initiatiefnemer. Wanneer u de vermelde adviezen opvolgt zien
wij met betrekking tot het voorliggende plan geen waterhuishoudkundige bezwaren. Hierbij geven wij dan ook een
positief wateradvies. De watertoetsprocedure is hiermee wat ons betreft afgerond.
 
Mocht u vragen hebben over het wateradvies dan kunt u contact opnemen met de gemeentelijk contactpersoon van
Wetterskip Fryslân Andrea Suilen of de opsteller van dit wateradvies Jelly van der Kloet.
 
 
Mei freonlike groetnis, met vriendelijke groet,
 
Jelly van der Kloet
Medewerker Cluster Plannen
Werkdagen: ma | di | wo | do
 
 
Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
T 058 – 292 2612 | F 058 – 292 2223 | E jvanderkloet@wetterskipfryslan.nl | www.wetterskipfryslan.nl 
 
Denk aan het milieu voordat u dit bericht print

 
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wetterskip Fryslân staat niet in voor
een correcte, tijdige overbrenging van dit bericht. E-mail wordt door Wetterskip Fryslân niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen, tenzij dit
expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.

 

[1] De drooglegging is de afstand tussen waterpeil in de sloot en het maaiveld. Voor woningen wordt voor het maaiveld de bovenkant van de vloer
genomen.
 

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wetterskip Fryslân staat niet in
voor een correcte, tijdige overbrenging van dit bericht. E-mail wordt door Wetterskip Fryslân niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen, tenzij
dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.
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