
 

Van: Hans Valk [mailto:hvalk@wetterskipfryslan.nl]  
Verzonden: donderdag 8 maart 2012 11:09 

Aan: Kalma, Wietse 
Onderwerp: RE: Verzoek advies water herinrichting molenplein en omgeving Heerenveen 

 
Hallo Wietse, 
  
Op basis van de gegevens die je ons hebt verstrekt deel ik je standpunt om de oppervlakken aan te 
sluiten op de gemengde riolering. Ik denk ook dat het verantwoord is gelet op de functie en de 
verkeersintensiviteit van het gebied om een robuust (gemengd)stelsel hiervoor te gebruiken. 
  
mvgrt. 
Hans 
  
-----Oorspronkelijk bericht----- 

Van: Kalma, Wietse [mailto:W.Kalma@heerenveen.nl]  
Verzonden: donderdag 8 maart 2012 9:16 

Aan: Hans Valk 
CC: Haanstra, Gerrit 

Onderwerp: Verzoek advies water herinrichting molenplein en omgeving Heerenveen 

Hallo Hans, 

  

Bijgaand stuur ik je een herinrichtingsontwerp voor het Molenplein te Heerenveen 

(centrum west). 

  

Er wordt ter plaatse van het bestaande plein een “parkeergarage” (niet in de diepte, 

maar in de hoogte) gerealiseerd in combinatie met winkel(s). Hiervoor is een 

bestemmingsplanprocedure nodig. Graag ontvang ik jouw advies. 

  

Onze uitgangspunten: alle hemelwater en afvalwater van dak en terrein wordt afgevoerd 

op het bestaande aanwezige gemengde rioolsysteem. Afvoer van hemelwater naar 

oppervlaktewater is niet of slecht mogelijk vanwege de hoogteligging van het plangebied 

ten opzichte van de boezem (afvoer op polderwater is “niet” mogelijk). Daarnaast zijn wij 

van mening dat gezien de centrumfunctie er een grotere kans is op vervuiling waardoor 

het gemengd afvoeren ten opzichte van gescheiden een verantwoorde keuze is. Er is 

geen sprake van extra belasting van de systemen omdat er geen extra verhard oppervlak 

wordt gerealiseerd. 

  

Omdat ik dit “al even” heb laten liggen zou ik graag, als dat kan, zo spoedig mogelijk je 

reactie ontvangen. 

  

Groet, 

Wietse 

  

  

  

  

 
 
===================================== 
Proclaimer e-mail: 
U vindt onze proclaimer op onze website: http://www.heerenveen.nl/Proclaimer 
===================================== 
      



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

 


