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Samenvatting van de gegevens voor de watertoets van

project: Bestemmingsplan "Buitengebied, Herziening 1995", Partiële herziening molenbeschermingszone

molen De Rietvink te Nijetrijne en Bestemmingsplan Molen De Rietvink te Nijetrijne

gemeente: Weststellingwerf

Gegevens plan

Het planvoornemen betreft de bouw van een eenvoudige houten molenschuur als bijgebouw bij de molen.

Het bijgebouw zal dienst doen als werkplaats, keuken, toiletvoorziening en berging bij de in het plangebied

aanwezige molen. Het bijgebouw zal een oppervlakte van circa 75 m² beslaan (15 m bij circa 5 m). Het

bijgebouw wordt van historisch verantwoorde en gebruikte bouwmaterialen gebouwd en geheel in hout

uitgevoerd met een dakbedekking van Oudhollandse dakpannen. Het bijgebouw wordt gefundeerd op houten

palen op de zandlaag in de ondergrond. Het bijgebouw wordt gerealiseerd op de plek waar in de huidige

situatie reeds een verouderd schuurtje staat.

oppervlak: 1665 m2

adres: Veendijk 6, 8481 JC Nijetrijne

kadastraal adres: gemeente Oudetrijne, sectie B, perceelnummers (deels) 2618, 2620 en 2530

tekening meegestuurd: survey_attachments/1806_NL.IMRO.0098.BPMolenDeRietvink-CO01.pdf

opmerkingen: Tevens wordt een molenbeschermingszone ter bescherming van de molenbiotoop ingesteld

met een straal van 400 m. Uit deze molenbeschermingszone komen hoogtebeperkingen voort voor nieuw op

te richten bouwwerken en nieuw aan te brengen beplanting in de omgeving.

Gegevens aanvrager

Jan-Ale van der Ploeg

BügelHajema Adviseurs

Balthasar Bekkerwei 76

8914 BE LEEUWARDEN

T: 058-2152515

E: j.vanderploeg@bugelhajema.nl

Gegevens gemeente

gemeente: Weststellingwerf

contactpersoon: Ronald Hekman

T: 0561-691383

E: R.Hekman@weststellingwerf.nl

Resultaat kaartenanalyse voor het plangebied

Heeft u een beperkingsgebied geraakt?

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

Weststellingwerf

Uw antwoorden op onderstaande vragen

Wordt ALLEEN de gebruiksfunctie van bebouwing gewijzigd?

Antwoord: nee

Is er sprake van een toename van lozing van verontreinigd water op het oppervlaktewater?

Antwoord: nee

Is sprake van een toename van lozing van verontreinigd water op het oppervlaktewater?

Antwoord: nee

Wordt het bestaande verharde oppervlak vergroot met meer dan 200 m2?

Antwoord: nee

Met hoeveel m2 wordt het verharde oppervlak vergroot?

Antwoord: 75

Wil men voor het plan waterpeilen wijzigen?

Antwoord: nee

Wil men voor het plan sloten dempen of graven?

Antwoord: nee

Te volgen watertoetsprocedure

Normale procedure 

© Digitale Watertoets – www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website

www.dewatertoets.nl. Het document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in dit

document is omschreven. De informatie in dit document is houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de

genoemde datum in dit document.
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