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INGEKOMEN I 

13 APR 2011 W E T T E R S K I 
F R V S L A N 

Gemeente Smallingerland 
T.a.v. de heer J. Bosma 
Postbus 10.000 
9200 HA DRACHTEN 

Leeuwarden, 12 april 2011 Ons kenmerk: WFN1104951 cluster Plannen 
Bijlage(n): Tel: 058-292 2295 / J.P. van der Kloet Uw kenmerk: 

VERZONDEN 1 2 » 2011 
Onderwerp: 
Wateradvies bedrijventerrein Noordehogeweg Drachten 

Geachte heer Looijesteijn, 

Op 7 februari 2011 ontvingen wij het Waterhuishoudings- en rioleringsplan voor het Bedrijventerrein 
Noorderhogeweg tussen Drachten en Opeinde. Over het betreffende plan is op 22 september 2010 
overleg geweest tussen de gemeente Smallingerland en Wetterskip FryslSn. Tijdens dit overleg zijn 
door Wetterskip FryslSn aandachtspunten aangedragen die zijn verwerkt in het 
Waterhuishoudingsplan. Ten tijde van het opstellen van het Waterhuishoudingsplan lag het 
voorontwerp bestemmingsplan al ter inzage. Graag zou Wetterskip FryslSn zien dat voorontwerp 
bestemmingsplannen pas ter inzage worden gelegd als de watertoetsprocedure is afgerond. Op die 
manier kunnen de uitgangspunten worden meegenomen in het planvormingsproces. Deze brief vormt 
het wateradvies voor dit plan. 

Watertoevoer naar plangebied 
Door realisatie van het plan neemt de hoeveelheid oppervlaktewater toe. Hierdoor ontstaan mogelijk 
problemen met de watertoevoer in droge perioden. Onderzoek naar de huidige capaciteit van het 
watersysteem en de benodigde capaciteit in de toekomstige situatie is daarom noodzakelijk. Over de 
uitvoering daarvan en mogelijke gevolgen voor het plan wil Wetterskip FryslSn graag met u in overleg. 
Zolang dit onderzoek niet is uitgevoerd en zolang er geen afspraken zijn gemaakt over eventueel 
hieruit voortvloeiende werkzaamheden, kan Wetterskip FryslSn geen positief wateradvies geven. 

Compensatie verharding 1 
Wetterskip FryslSn hanteert het uitgangspunt dat een toename van verhard oppervlak 
gecompenseerd moet worden door waterberging aan te leggen. De toename in verhard oppervlak 
dient gecompenseerd te worden door 10% van de toename in verhard oppervlak als nieuw 
oppervlaktewater aan te leggen. De kosten van de compensatie zijn voor de initiatiefnemer van het 
plan. De compensatie dient gerealiseerd te worden binnen hetzelfde peilgebied. Het dempen van 
watergangen moet voor 100% worden gecompenseerd. 

1 Verhard oppervlak: Alle oppen/lakten zoals daken, trottoirs en wegen worden gerekend onder de noemer 
verhard oppervlak. 
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U geeft aan dat 13.606m2 oppervlaktewater gedempt wordt. Daarnaast wordt in het plangebied in 
totaal ca. 243.560m2 verhard oppervlak gerealiseerd. Ter compensatie moet 37.962m2 nieuw 
oppervlaktewater worden gerealiseerd. U geeft aan dat in het plangebied in totaal 53.276m2 nieuw 
oppervlaktewater wordt gerealiseerd. Daarmee wordt voldoende gecompenseerd voor de dempingen 
en de toename van verhard oppervlak. 

Voor het dempen van watergangen en het graven en verbreden van watergangen is een vergunning 
nodig. Meer informatie hierover vindt u onder Watenvet in deze brief. 

Hoofdwatergang en overige watergangen 
In het plangebied lopen twee hoofdwatergangen van Wetterskip FryslSn. De hoofdwatergangen 
hebben een belangrijke aan-, af- en doorvoer functie. Voor het onderhoud van deze watergangen is 
een obstakelvrije zone van 5 meter vanaf de oever noodzakelijk. In dit gebied mag niet worden 
gebouwd. 

Met de toekomstige Overdracht Stedelijk Water is Wetterskip FryslSn verantwoordelijk voor het beheer 
en onderhoud van stedelijk water. Naast de hoofdwatergangen in het plangebied heeft Wetterskip 
FryslSn dan ook randvoorwaarden waaraan de secundaire watergangen moeten voldoen. Voor nieuw 
stedelijk gebied is het uitgangspunt dat de waterstaatswerken machinaal en kostenefficiënt kunnen 
worden uitgevoerd. Het heeft de voorkeur dat het onderhoud aan de wateren vanaf de openbare 
weg/terrein met rijdend materieel kan worden uitgevoerd. Voor secundaire wateren, niet gelegen aan 
een weg heeft het de voorkeur om een onderhoudsstrook aan te leggen. Wetterskip FryslSn bekijkt 
graag in overleg met de gemeente Smallingerland welk profiel de nieuwe watergangen krijgen en hoe 
het onderhoud kan worden uitgevoerd. 

Afvalwater- en regenwatersysteem 
Om het aantal overstortingen van rioolwater en de belasting van rioolwaterzuiveringen te beperken, is 
het uitgangspunt om regenwater en rioolwater zoveel mogelijk gescheiden af te voeren. 
In geval van dit bouwplan kan het water afkomstig van verhard oppervlak, onder bij Waterkwaliteit 
genoemde voorwaarden, geloosd worden op het oppervlaktewater. 

Voor realisatie van het plan wordt het rioolstelsel uitgebreid. Wijzigingen aan het rioolstelsel van het 
betreffende rioleringsgebied dient u door te geven aan Wetterskip FryslSn. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met de heer H.J. Kiewiet. 

U geeft aan dat bij realisatie van de plannen sprake is van lozing van verontreinigd water op het 
oppervlaktewater. Voor de lozing van verontreinigd water via een zuiveringsvoorziening op 
oppervlaktewater verzoeken wij u contact op te nemen met mevrouw J. Blaauw van Wetterskip 
FryslSn. 

Waterkwaliteit 
Om een goede kwaliteit van water te realiseren moet voorkomen worden dat milieubelastende stoffen 
in het oppervlaktewater terecht komen. De bouwwijze en onderhoudstechniek moeten emissievrij zijn. 
Tevens dient gebouwd te worden met milieuvriendelijk en duurzaam materiaal. 

Peilwijziging/fasering 
Het plan wordt in 3 fasen gerealiseerd. Waarbij de 1e fase mogelijk in twee gedeelten wordt 
opgesplitst. Fase 3 ligt voor een deel in een peilgebied met een zomerpeil van -0,05m NAP en een 
winterpeil van -0,30m NAP. U geeft in het plan aan dat bij de realisatie van fase 3 wordt bekeken wat 
de noodzaak en mogelijkheden zijn om het peil in dit deel van het plangebied aan te laten sluiten bij 
het peil in de rest van het plangebied. Voor het wijzigen van het peil moet een peilbesluit worden 
genomen. De totale procedure voor een peilbesluit duurt ca. 1 jaar. Voor meer informatie over het 
wijzigen van het peil kunt u contact opnemen met de heer H. Brummelman van Wetterskip FryslSn. 
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Drooglegging2 en waterpeilen 
Bij de bouw van de bedrijfsgebouwen en het aanleggen van verharding moet rekening worden 
gehouden met voldoende drooglegging om bijvoorbeeld opdrijven van verharding te voorkomen. We 
adviseren voor bebouwing met kruipruimte een drooglegging van 1,1 Om en voor bebouwing zonder 
kruipruimte een drooglegging van 0,70m gerekend vanaf de te realiseren bovenkant vloer. Ook voor 
verharding adviseren wij een drooglegging van 0,70m. 

De bouwlocatie ligt in een peilgebied met een vast peil van +0,35m NAP. De geschatte gemiddelde 
maaiveldhoogte ligt tussen de +0,80m NAP en de +1,50m NAP. Wij adviseren om bij het bepalen van 
de aanleghoogte rekening te houden met de droogleggingsnorm. 

Waterwet 
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 daar onder andere ook meldingsformulieren en het aanvraagformulier voor een 
watervergunning downloaden. 

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 initiatiefnemer. 
Wanneer de vermelde adviezen worden opgevolgd zien wij met betrekking tot het voorliggende 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 telefoonnummer 058 - 292 22 22. 

Hoogachtend, 

het dagelijks bestuur van Wetterskip FryslSn, 
namens deze, 

3. R. Smit, 
-clusterrrcanager Plannen. 

2 De drooglegging is de afstand tussen waterpeil in de sloot en het maaiveld. Voor woningen wordt 
voor het maaiveld de bovenkant van de vloer genomen. 
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