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Wateradvies korte procedure

Project: Bestemmingsplan woonkavel Duistereweg te Oosterwolde
Gemeente: Ooststellingwerf
Aanvrager: Pieter Gorissen
Organisatie: BugelHajema Adviseurs

Geachte heer/mevrouw Pieter Gorissen,

Voor het plan Bestemmingsplan woonkavel Duistereweg te Oosterwolde heeft u een watertoets aangevraagd op 
www.dewatertoets.nl. De uitkomst is dat de korte procedure moet worden gevolgd. Het plan Bestemmingsplan woonkavel
Duistereweg te Oosterwolde heeft een beperkte invloed op de wateraspecten die van belang kunnen zijn bij ruimtelijke plannen.
Dit betekent dat de beperkte invloed van het plan kan worden opgevangen met standaard maatregelen die vermeld staan in de
leidraad watertoets. Naast dit wateradvies vindt u hieronder eventueel enkele aandachtspunten die gelden voor uw plan.

Aandachtspunt: Rioolwaterzuivering

Het plangebied ligt binnen het aandachtsgebied van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). De gemeente is het bevoegd
gezag voor de geurcontouren rond de RWZI. Wij adviseren u om bij het uitwerken van het plan rekening te houden met deze
geurcontouren zodat toekomstige geuroverlast wordt voorkomen.

Leidraad watertoets
Als richtlijn bij het beoordelen van ruimtelijke plannen werkt Wetterskip Fryslân met de Leidraad Watertoets te raadplegen via de
link:  www.wetterskipfryslan.nl/watertoets. In Leidraad Watertoets, hoofdstuk 4. De wateraspecten, staan de aandachtspunten
voor alle wateraspecten omschreven waarmee rekening gehouden moet worden en is informatie te vinden over de te nemen
standaard maatregelen.

Waterwet
Voor bepaalde werkzaamheden heeft u een watervergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een sloot wilt dempen, afvalwater wilt
lozen op oppervlaktewater of grondwater wilt onttrekken. Soms is het doen van een melding voldoende. Een watervergunning
aanvragen is dan niet nodig. 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. Via
Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl) kunt u vooraf nagaan of u een watervergunning nodig heeft of een melding
moet doen (vergunningcheck). U kunt hier ook meteen de vergunning aanvragen of de melding doen.

Afronden procedure
Via www.dewatertoets.nl hebben wij uw watertoets als een melding ontvangen. Wij archiveren deze melding. De watertoets is
hiermee voor Wetterskip Fryslân afgerond.

Met vriendelijke groet,

Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
T 058 292 2222
E Info@wetterskipfryslan.nl
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Samenvatting van de gegevens voor de watertoets korte procedure
project: Bestemmingsplan woonkavel Duistereweg te Oosterwolde
gemeente: Ooststellingwerf

Gegevens van het plan: Op 19 april 2016 is het bestemmingsplan woningbouw Duistereweg te Oosterwolde vastgesteld. Dit
bestemmingsplan voorziet in de bouw van zeven woningen in het gebied tussen de Duistereweg, de Jan Frankensingel en de
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan de Boelenkamp. De initiatiefnemer van deze woningbouwontwikkeling wil een extra
woning aan het gebied toevoegen. Daarvoor is nu een postzegelbestemmingsplan opgesteld. Uitgangspunt voor de nieuwbouw
is dat het hemelwater wordt afgekoppeld van het vuilwater en wordt afgevoerd op wadi die ten zuidwesten van het plangebied
wordt aangelegd. Er wordt maximaal 800 m2 aan verharding binnen het plangebied toegevoegd (waarvan ten hoogste 625 m2
voor de woning/bijgebouwen). Aangezien er voor het bestemmingsplan Duistereweg te Oosterwolde reeds voorzien is in een
royale compensatie van het verhard oppervlak, blijft dat voor deze extra woning buiten beschouwing. Overigens behoort het
plangebied formeel gezien tot het buitengebied, waarvoor een vrijstelling van compensatie bij een toename in verhard
oppervlak. Voor de bouw zal zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van niet-uitlogende bouwmaterialen, zodat het
oppervlaktewater niet verontreinigd raakt. Het vuilwater wordt dus gescheiden van het hemelwater geloosd op het riool.
Oppervlak: 2831 m2
Adres: Duistereweg, Oosterwolde
Kadastraal adres: Onbekend
Tekening meegestuurd: {upload_plan_tekening}
Aanvullende opmerkingen:

Gegevens aanvrager
Pieter Gorissen
BugelHajema Adviseurs
Vaart NZ 50
9400 AG Assen
T:
E: p.gorissen@bugelhajema.nl

Gegevens gemeente
gemeente: Ooststellingwerf
contactpersoon: Dhr. N. Bootsma
T: 14 0516
E: N.Bootsma@Ooststellingwerf.nl

Resultaat kaartenanalyse voor het plangebied
Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
nee

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Ooststellingwerf

Uw antwoord op onderstaande vragen
Gaat het plan uitsluitend over de functiewijziging van bestaande bebouwing zonder fysieke aanpassing van bebouwing en
ruimte?
Antwoord: nee

Is er sprake van een toename van lozing van verontreinigd water op het oppervlakte water?
Antwoord: nee

Verwacht u een toename van verharding in het plan groter dan 200 m2 in stedelijk gebied of meer dan 1500 m2 in landelijk
gebied?
Antwoord: nee

Als de verharding in het plan toeneemt: met hoeveel m2 wordt dit vergroot?



Antwoord: 800

Waar vindt de toename verharding in het plan plaats, aangevinkt wat van toepassing is.

In stedelijk gebied:

In landelijk gebied: x

Wordt het waterpeil in het plan gewijzigd?
Antwoord: nee

Wordt er oppervlaktewater gegraven en of gedempt?
Antwoord: nee

Wordt er een kelder of souterrain gerealiseerd?
Antwoord: nee

Overzicht plangebied

Te volgen watertoetsprocedure
Korte procedure

De WaterToets 2014
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Pieter Gorissen

Van: Remco Visser <RVisser1@wetterskipfryslan.nl>

Verzonden: dinsdag 25 april 2017 15:44

Aan: Pieter Gorissen

Onderwerp: wateradvies Duistereweg Oosterwolde

Geachte heer Gorissen, 

 

Op 20 april 2017 is door u een watertoets doorlopen voor het bestemmingsplan woonkavel Duistereweg te 

Oosterwolde. Voor dit plan is op 19 april 2016 het bestemmingsplan woningbouw Duistereweg te Oosterwolde 

opgesteld. Daarin is voorzien in voldoende waterberging om ook het verhard oppervlak van de extra kavel te 

compenseren. Daarom kan volstaan worden met de korte procedure. 

 

Het wateradvies voor het bestemmingsplan van 2016 volstaat, maar toch willen wij graag aanvullende informatie 

opnemen in het bestemmingsplan zodat we kunnen inspelen op wijzigingen in het klimaat. 

Deze e-mail vormt daarvoor het bijbehorende standaard wateradvies. 

 

In dit advies staan de maatregelen die Wetterskip Fryslân adviseert om wateroverlast te voorkomen en het water in 

de sloten schoon te houden. Uw gemeente stemt in met dit advies. Het is een standaard advies dat voor alle kleine 

plannen wordt gegeven. Hierdoor kan het voorkomen dat niet alle punten gelden voor uw plan. 

 

Klimaatadaptatie 

Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren moeten steden en dorpen ingericht worden 

met het oog op de toekomst. Kansen moeten benut worden om het gebied klimaat robuust in te richten. Zo is het 

mogelijk om het bebouwd gebied beter bestand te maken tegen hevige regenbuien, periodes van droogte en hitte 

en de gevolgen van een mogelijke overstroming. 

 

Bij de inrichting van het plangebied kunt u hier op anticiperen door bijvoorbeeld het percentage verhard oppervlak 

te verminderen en het plangebied groener in te richten. Door nú maatregelen te nemen, worden steden en dorpen 

mooier en wordt grote schade in de toekomst voorkomen. Voor veel maatregelen geldt bovendien dat ze 

kosteneffectief zijn, als ze maar in een vroeg stadium in het proces worden meegenomen. 

 

Probeer regenwater langzaam weg te laten lopen 

Regenwater dat op een verhard oppervlak valt, gaat sneller naar het riool of een sloot dan regenwater dat op 

onverhard oppervlak valt (zoals gras of een groenstrook). Wanneer opeens veel water in de riolen en sloten komt 

kan dit wateroverlast geven. Het is daarom belangrijk dat het regenwater langzaam wegloopt. Dit kan op 

verschillende manieren. Vang het regenwater eerst in een regenton op, gebruik grasstenen ('open bestrating') voor 

de bestrating en bestraat niet uw hele perceel maar laat wat stukken open met gras of andere beplanting. 

 

Regenwater niet op het riool lozen 

Wij adviseren om regenwater direct op een sloot te lozen en niet op het vuilwaterriool. De rioolwaterzuivering 

wordt dan niet onnodig belast met schoon regenwater. Dit is alleen mogelijk als er een sloot dicht bij uw perceel ligt. 

 

Gebruik schone bouwmaterialen, gebruik geen chemische onkruidbestrijding 

Regenwater dat op uw perceel valt, komt uiteindelijk altijd in het grondwater of in het oppervlaktewater. U kunt 

watervervuiling voorkomen. Wij adviseren om geen uitlogende bouwmaterialen zoals zink, koper en lood te 

gebruiken. Deze materialen zijn een belangrijke bron voor de vervuiling van ons water. Wij geven u graag informatie 

over goede alternatieven. Ook adviseren wij om geen chemische middelen voor onkruidbestrijding te gebruiken. 

 

Vloeren minimaal een meter boven het grondwater 

Er zit grondwater onder uw perceel. Dit water zit op een bepaalde diepte. Het waterpeil in een sloot dicht bij uw 

perceel laat zien op welke diepte het grondwater ongeveer zit. Wij adviseren om het vloerpeil (bovenkant vloer) van 

woningen en andere bouwwerken minimaal een meter boven het grondwaterpeil aan te leggen. Dan heeft u geen 
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last van het grondwater. Vaak eist uw gemeente ook een minimum aanleghoogte in de bouwvergunning. Twijfelt u 

over de diepte van het grondwater? Dan kunt u altijd bellen met uw gemeente of met Wetterskip Fryslân. 

 

Vergunningen die u bij het waterschap moet aanvragen 

Voor sommige werkzaamheden of activiteiten heeft u een watervergunning van het waterschap nodig of moet u 

een melding doen. Informatie hierover vindt u op onze website (www.wetterskipfryslan.nl/waterwet).  

 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

namens het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, 

 

drs. R. Smit, 

Manager Cluster Plannen.  
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Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.  
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