
Op 4 juli 2016 is door u een digitale watertoets doorlopen voor een 1e partiele herziening 
bestemmingsplan Oude- en Nieuwehorne - De Fjilden te Nieuwehorne. Op dit plan is de normale 
watertoetsprocedure van toepassing. Redenen hiervoor zijn de ligging van de persleiding en de 
geurcontour rondom het gemaal. Daarnaast is de toename aan verharding een punt van aandacht. 
Deze mail vormt het wateradvies voor het hierboven genoemde plan. 
  
Het plan bestaat uit een veranderde verkaveling en een lichte toename van verhard oppervlak.  
  
Op 14 juni 2011 is door Wetterskip Fryslân het “Wateradvies voorontwerpbestemmingsplan 
sportcomplex Nieuwehorne” opgesteld met kenmerk WFN1108611. 
Dit wateradvies blijft van toepassing op de veranderde verkaveling. Wij gaan er dan ook vanuit dat de 
aandachtspunten uit bovengenoemd wateradvies worden overgenomen.  
  
Rioolgemaal 
Aanvullend op het voornoemd wateradvies wijzen wij u op de aanwezigheid van een rioolgemaal. 
Het plangebied ligt binnen een geurcirkel van een rioolgemaal. Wij adviseren u om binnen de 
geurcontour rond het rioolgemaal geen geurgevoelige functies te realiseren om zo overlast van het 
rioolgemaal te voorkomen. De geurcontour rond het rioolgemaal staat aangegeven op figuur 1.  

 
Figuur 1 ligging geurcirkel rioolgemaal 
  
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 

http://www.wetterskipfryslan.nl/


gelijktijdig met de omgevingsvergunningaanvraag indienen via het omgevingsloket online 
(www.omgevingsloket.nl).  
  
Procedure 
Wij gaan er van uit dat u de in deze e-mail 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. De watertoetsprocedure is hiermee wat ons betreft afgerond. 
 

http://www.omgevingsloket.nl/

