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Wateradvies betreffende Sylsbrege te Jirnsum 

Geachte mevrouw Linthorst, 

Op 11 juni 2013 ontvingen wij uw aanvraag voor een watertoets voor het vervangen van een bestaande brug, 
de Sylsbrege aan de Grousterdyk te Jirnsum. Uit de digitale watertoets is gebleken dat voor dit plan de 
normale procedure moet worden door lopen. In de normale procedure wordt door Wetterskip Fryslan een 
wateradvies opgesteld waarin wordt ingegaan op de specifieke punten van het betreffende plan. Deze brief 
vormt het wateradvies voor het hierboven genoemde plan. 

Hoofdwatergang 
De betreffende vaart waarover de brug wordt vervangen is een hoofdwatergang van Wetterskip Fryslan. De 
hoofdwatergangen hebben een belangrijke aan-, af- en doorvoer functie. Daarom mag de vaart 
(hoofdwatergang) tijdens de uitvoer van de werkzaamheden niet worden gestremd. Wij verzoeken u om 
vooruit lopend op de uitvoer van de werkzaamheden e.e.a. met Wetterskip Fryslan af te s temmen. 

Langs de vaart ligt een boezemkade. Door een hoog maaiveld is de boezemkade niet altijd direct herkenbaar 
als zijnde een kade. Een regionale kering of boezemkade beschermt het achterl iggende gebied tegen hoge 
waterstanden in de Friese boezem. De boezemkade heeft met een bepaalde hoogte een kerende werking. 
Deze kerende werking moet te allen tijde gehandhaafd worden. Aan beide kanten van de boezemkade 
hanteert Wetterskip Fryslan een obstakelvrije zone van 5 meter gerekend vanaf de teen van de kade. Deze 
obstakelvrije zone is nodig voor beheer en onderhoud van de boezemkade. Voor werkzaamheden binnen de 
kernzone en de obstakelvrije zone van de boezemkade is een watervergunning nodig. Meer informatie 
hierover vindt u onder Waterwet in deze brief. 

Waterkwaliteit 
O m een goede waterkwali teit te realiseren moet voorkomen worden dat mil ieubelastende stoffen in het 
oppervlaktewater terecht komen. De bouwwijze en onderhoudstechniek moeten emissievrij zijn. Tevens dient 
gebouwd te worden met milieuvriendelijk en duurzaam materiaal. 
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Grondwate ron t t rekk ing 
Bij de aanleg van gebouwen of infrastructuur dient vaak het grondwater verlaagd te worden om het werk 
droog te kunnen uitvoeren. Voor het onttrekken van grondwater is een vergunning of melding nodig. Ook het 
lozen van onttrokken grondwater is meldingspl icht ig. O m te weten of u met een melding kunt volstaan of een 
vergunning nodig hebt, kunt u contact opnemen met Cluster Vergunningverlening van Wetterskip Fryslan. 
Meer informatie over de watervergunning en de meldingsplicht vindt u onder Waterwet in deze brief. 

Voor alle ingrepen in de waterhuishouding moet tijdig een vergunning worden aangevraagd of een melding 
worden ingediend in het kader van de Waterwet. Onder ingrepen in het watersysteem worden ook het 
onttrekken van grondwater en het lozen daarvan op het oppervlaktewater verstaan. Op onze website 
(www.wetterskipfryslan.nl/waterwet) treft u meer informatie aan over de Waterwet en u kunt 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). 

Procesafspraken 
Wij gaan er van uit dat de in deze watertoets vermelde adviezen worden opgevolgd en meegenomen in de 
verdere planvorming. Wij vragen u om het wateradvies te communiceren met de init iatiefnemer. Wanneer de 
vermelde adviezen worden opgevolgd zien wij met betrekking tot het voorl iggende plan geen 
waterhuishoudkundige bezwaren. Hierbij geven wij dan ook een positief wateradvies. De watertoetsprocedure 
is hiermee wat ons betreft afgerond. 

De in deze brief genoemde personen zijn telefonisch bereikbaar via het algemene te lefoonnummer van 
Wetterskip Fryslan: 058-292 22 22. 

Hoogachtend, 

namens het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslan, 

Waterwet 

Mevrouw drs. R. Smit, 
manager Cluster Plannen. 

I.a.a.: v issern® boarnsterhim.nl , rene. feenst ra@oranjewoud.n l 
Kopie aan: P. Oos terbaan, P. van der Mo len , W. van der Berg, A . Suilen 
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Figuur ï, overzicht locatie, (rood omcirkeld) 

J i rnsum Sy lsbrege 
mode l zonder rondweg 
(in toekomst wel mogeli jk) 

Figuur 2, ontwerp toekomstige brug 
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