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Wim Noom

Aan: Bootsma, Nico

Onderwerp: RE: Watertoets - planvorming De Riich te Schiermonnikoog

 
Van: Jelly van der Kloet [jvanderkloet@wetterskipfryslan.nl] 

Verzonden: maandag 7 september 2015 12:01 
Aan: Bootsma, Nico 

CC: Ytzen Faber 
Onderwerp: RE: Watertoets - planvorming De Riich te Schiermonnikoog 

Beste heer Bootsma, 

  

In 2014 hebben wij een wateradvies opgesteld voor het plan De Riich te Schiermonnikoog (kenmerk van het advies: 

WFN1416963). Hierin hebben wij aangegeven welke wateraspecten van belang zijn om rekening mee te houden bij 

de verdere uitwerking van het plan. We zijn er daarbij vanuit gegaan dat er sprake zou zijn van een toename aan 

verhard oppervlak. U heeft aangegeven dat er inmiddels blijkt dat het verhard oppervlak niet toeneemt door de 

realisatie van het plan. Het is daarom niet nodig om compensatie van toename verhard oppervlak te realiseren. 

Voor het overige blijft het wateradvies uit 2014 van toepassing.  

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik dat graag.  

  

Mei freonlike groetnis, met vriendelijke groet, 

  

Jelly van der Kloet 

Medewerker Cluster Plannen 

Werkdagen: ma | di | wo | do  

  

  
Wetterskip Fryslân 
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden  

T 058 – 292 2612 | F 058 – 292 2223 | E jvanderkloet@wetterskipfryslan.nl | www.wetterskipfryslan.nl   

  
Denk aan het milieu voordat u dit bericht print 

  
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wetterskip Fryslân staat 

niet in voor een correcte, tijdige overbrenging van dit bericht. E-mail wordt door Wetterskip Fryslân niet gebruikt voor het aangaan van 

verplichtingen, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten 

worden ontleend.  

  

Van: Bootsma, Nico [mailto:n.bootsma@schiermonnikoog.nl]  

Verzonden: vrijdag 14 augustus 2015 12:00 

Aan: Jelly van der Kloet; Ytzen Faber 
CC: Bokke Jan Boersma (b.boersma@dongeradeel.nl); 'Wim Noom' 

Onderwerp: Watertoets - planvorming De Riich te Schiermonnikoog 

  

Geachte mevrouw Van der Kloet, 

  

Kunt u op basis van de onderstaande e-mail (+ bijlagen) aangeven of het Wetterskip akkoord kan gaan met het plan 

De Riich? 

Graag ontvang ik op korte termijn uw definitieve wateradvies, zodat wij dit kunnen verwerken in het 

ontwerpbestemmingsplan (in het kader van vooroverleg 3.1.1. Bro). 

  

Met vriendelijke groet, 

Nico Bootsma 
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Van: Boersma, Bokke Jan [mailto:b.boersma@dongeradeel.nl]  

Verzonden: donderdag 13 augustus 2015 9:46 

Aan: 'Maurice Endeman' 
CC: Bootsma, Nico 

Onderwerp: RE: Aanvulling op email watertoets - 02 

  

Prima, 

  

De afwijkingen zijn inderdaad marginaal. Nico, zie jij kans om een gewijzigde watertoets aan te vragen op basis van 

tekening Riich-14. 

  

In dat geval hoeft er niet te worden gecompenseerd.  

  

Mvrgr 

  

Bokke Jan  

  

Van: Maurice Endeman [mailto:maurice.endeman@woonfriesland.nl]  

Verzonden: donderdag 13 augustus 2015 9:39 

Aan: Boersma, Bokke Jan 
CC: 'Bootsma, Nico' 

Onderwerp: RE: Aanvulling op email watertoets - 02 

  

Goedemorgen Bokke Jan, 

  

Hetgeen gesloopt gaat worden is in zijn geheel ca. 1.279 m2 volgens hetgeen de architect had aangeleverd. 
De woningen zijn ca. 79 m2 qua oppervlak (dakvlak is groter i.v.m. dakhelling) en komt dan op ca. 1.100 m2. 
Dit is exclusief bestratingen. 

  

Dit komt bijna overeen met hetgeen jij hebt aangegeven, dus dat is correct. 

  

  

Met vriendelijke groet, 

 

Maurice Endeman 

senior (project)ontwikkelaar 

 

WoonFriesland  Bezoekadres Postadres 

+31889952445  De Lange West 126 

9201 CH Drachten  
Postbus 91 

9000 AB Grou  
  

 

 

De inhoud van dit bericht is vertrouwelijk. WoonFriesland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van elektronische verzending. 

Tenzij anders vermeld, kunnen aan dit bericht geen rechten worden ontleend.  
  

Van: Boersma, Bokke Jan [mailto:b.boersma@dongeradeel.nl]  

Verzonden: donderdag 13 augustus 2015 9:19 

Aan: Maurice Endeman 
CC: 'Bootsma, Nico' 

Onderwerp: FW: Aanvulling op email watertoets - 02 

  

Hallo Maurice, 

  

Dank voor de Samenvatting van de watertoets. Hieruit maak ik op dat Wim Noom ervan uitging dat de Riich 

gefaseerd wordt gesloopt en heeft hij de toekomstige bebouwing van de locatie Wijzigingsbevoegdheid ook 

meegenomen.  

  

Vraag aan jou is klopt de bijgevoegde tekening van het te slopen pand? Alles wordt toch in 1 keer gesloopt? 
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Zo ja dan wordt er 1125 + 175 gesloopt en 2 x 565 = 1130 teruggebouwd. In dat geval is er geen compensatie nodig. 

Ik stel voor om nog geen rekening te houden met eventuele bebouwing op de uitwerkingslocatie. Hiervoor zal t.z.t. 

toch een apart bestemmingsplan moeten komen en dan kijken we dan wel weer. 

  

Mvrgr 

  

Bokke jan 

  

Van: Maurice Endeman [mailto:maurice.endeman@woonfriesland.nl]  

Verzonden: donderdag 13 augustus 2015 8:16 

Aan: Boersma, Bokke Jan 
Onderwerp: FW: Aanvulling op email watertoets - 02 

  

  

  

Met vriendelijke groet, 

 

Maurice Endeman 

senior (project)ontwikkelaar 

 

WoonFriesland  Bezoekadres Postadres 

+31889952445  De Lange West 126 

9201 CH Drachten  
Postbus 91 

9000 AB Grou  
  

 

 

De inhoud van dit bericht is vertrouwelijk. WoonFriesland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van elektronische verzending. 

Tenzij anders vermeld, kunnen aan dit bericht geen rechten worden ontleend.  

Van: Maurice Endeman  

Verzonden: dinsdag 14 oktober 2014 9:52 

Aan: Jan Melle Schippers 
Onderwerp: Aanvulling op email watertoets - 02 

  

  

 
Het hoofdkantoor van Wetterskip Fryslân is tijdelijk gehuisvest in Crystalic Business Centre.  

 
NB Het laboratorium is nog steeds gehuisvest aan de Harlingerstraatweg 113.  

 
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wetterskip Fryslân staat 

niet in voor een correcte, tijdige overbrenging van dit bericht. E-mail wordt door Wetterskip Fryslân niet gebruikt voor het aangaan van 

verplichtingen, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten 

worden ontleend.  

 


