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Onderwerp:
Wateradvies voor het besten~mingsplan de'~rs~erg in cue gemeente OoststellingwerF

Geachte heer Stellingwerf,

Op 20 September 2012 ontvingen wij uw aanvraag voor een watertoets voor het bestemmingsplan de
Bosberg. In het bestemmingsplan wordt de huidige functies vas#gelegd en worden er beperkte
uitbreidingsmogelijkheden geboden aan bestaande recreatieve en maatschappelijke voorzieningen in
het gebied. Dit betekent dat bestaande bebouwing van een midgetgolfbaan, een restaurant en een
zorginste~ling beperkt mag worden uitgebreid. Uit de digitate wakertoets is gebleken dat voor dit plan
de nor~nale procedure nioet worden doorlopen. In de norn~ale procedure wordt door Wetterskip
~ryslan een ~Nateradvies opgesteld waarin vyordt in~egaan op de s~ecifieke punfen van het
betrefifende plan. Deze brief vormt het waferadvies vaor het hierbove~ genoemde bestemmingsplan.

Com~ensatie verharding
Wetterskip Fryslan hanteert het uitgangspunt dat een toename van verhard oppervlak~ van sneer' a€~
200m2 gecompenseerd moet worden door waterberging aan to leggen. Waar de mogelijkheid zich
voordoet ziet Wetterskip ~ryslan graag dat de nieuwe verharding zoveel mogeiijk wordt afgekoppe(d of
wordt uitgevoerd net een waterbergende verharding (een bestrating die hemelwater bergt, zuivert en
ver#raagd afivoert).
(3m de compensatie voor toename verhard oppervlak to waarborgen verzoeken wij u om
t~~derstaande op to semen in de planregels van het bestemmingsplan Bosberg.
• wanneer de verlening van eery omgevingsvergunning tot gevolg kan hebben dat l et verharde

o~pervlak toeneemt met meer dan 200 n~~, de angevingsvergunning alleen mag worden verleend
indien verzekerd is dat de toename van het verharde oppervlak wordt gecompenseerd door de
aanleg van nieuw oppervlaktewafer met ter~minst~ 70% van de to~name van het verharde
oppervlak.

Afvalwater- en regenwatersysteem
Cam het aantal overstortinge~ van riooltivater en de belasting ua~ rioolwaterzuiveringen to beperken, is
yen belangrijk uitgangspunt om regenwater ~n riooiwater zoveed rttagelijk gescheider~ ~f to vo~r~n.

~' Verhard opperviak: Aile oppervlakten zoals daken, trottoirs en wegen worden gerekend order dG noemer
verhard oppervlak.
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Tin aanzie~ van de onderhoudswerkzaamheden aan ~aet r~c~oistelse( verzaeken ij a de kansen to
benutter~ om daken van woningen en gebouwen en p~rceelsverharding of to koppeien van de
riolering, waarbij de afstromende neerslag wordt afigevoerd Haar opperviaktewater. Daken van
woningen en gebouwen worden l~esch~uwd als schone tot licht verontreinigde pppervlakken. Hiervoor
geidt dat deze rechtstreeks op het oppervlaktewater kunnen worden afgekoppeld. Bij ondergrondse
afkoppeling via een verzamelleiding dienen ~emonsteringsvoorzien ngen to worden toegepast orn
foutaansluitingen #e kunnen voorkomen of to kunnen detecteren.

DroogleggingZ en waterpeilen
Bij het realiseren van bebouwing en het ~anleggen van de verl~arding mt~~t r ~~nin warden
gehouden met voldoende droogiegging om bijvoorbeeld opdrijven van verharding to voorkomen. W~
adviseren voor bebouwing met kruipruimte een drooglegging van 1,10m en voor bebouwing zonder
kruipruimte een drooglegging van fl,70m gerekend vanaf de to realiseren bovenkant vloer. Ook voor
verharding adviseren wij een drooglegging van 0;70m.

Waterkwaiiteit
Om een goede waferkwaliteit t~ r~;alseren moet voorkorrien worden dat milieubelastende stoffen in
3~ef oppervlaktewater terech# koe ~e bouwwijze en onderhoudstechniek moeten emissievrij zijn,
Tevens client gebouv~d fe v✓orden met milieuvriendelijk ~n duurzaarr~ mat~;riaa.

Waterwet
Voor alle ingrepen in de waterhuishouding mt~et tijd~g een vergunning worclen aar~gevraagd of Bert
rneiding worden ingediend in het leader van de Waterwet. Onder ingrepen in het watersys#eert~ v+rc~rcien
Dole het onttrekken van grondwater en het lozen daarvan op het oppervlaktewater verstaan. fl c~nze
website (www.wetterskipfryslan.nl/waterwetj treft u meer informatie aan over de Waterwet erg a k rtt
antler andere Dole meldingsfarmulieren en het aanvraagformuii~r vctor een
watervergunning downioaden.

Procesafspraken
Wij gaan er van ui# dat de in deze wafertoets vermelde adviezen worden opgevoigd en meegenomer~
in de ver~ere ~lanvorm~ng. V~Jij vr~gen a om hit v-a±Aradvies to cemmunicere„ met de initia#iefnemer,
Wanneer de vermelde adviezen worden opgevolgd zien wij met betrekking tot het voorliggende plan
Been vvaterhuishoudkundige bezwaren. Nierbij geve~ wij clan aok een positief wateradvies. e
watertoetsprocedure is hiermee wat ons betre#t afgerond.

Hoogachtend,

rumens het dagelijks besfuur vin Wett~rski~ Fryslan,

sirs. R. Smit,
Cluster P(anen.

~ De drooglegging is de afstand tusser~ v✓aterpeil in de slc3ot en het maaiveld. Vc~c~r wonir~c~en wordt voor het
t~aaiveld de bovenkant van de vlc~er c~enomen.
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