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W a t e r a d v i e s  



Code: 20110125-2-2956
Datum: 2011-01-25

Project: Tsjerkebuorren 29, Easterein
Gemeente: Littenseradiel 
Aanvrager: Marten Simon Matahelumual
Organisatie: BügelHajema Adviseurs

Geachte heer/mevrouw Marten Simon Matahelumual,

Voor het plan Tsjerkebuorren 29, Easterein heeft u een watertoets aangevraagd op www.dewatertoets.nl.
Met de gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat het plan geen invloed heeft op de waterhuishouding.
Hierdoor kan de procedure Geen waterschapsbelang worden gevolgd voor de watertoets.

Dit betekent dat u verder geen contact hoeft op te nemen met Wetterskip Fryslân. Onderstaande
waterparagraaf kunt u opnemen in de ruimtelijke onderbouwing van het plan. Mochten er desondanks vragen
zijn, dan kunt u contact opnemen via 058 292 2222 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

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 Fryslan
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
T 058 292 2222
F 058 292 2223
E info@wetterskipfryslan.nl 

Waterparagraaf Geen waterschapsbelang

De initiatiefnemer heeft Wetterskip Fryslan geinformeerd over het plan Tsjerkebuorren 29, Easterein via de
Digitale watertoets (www.dewatertoets.nl). Hiermee is bepaald dat het plan geen invloed heeft op de
waterhuishouding en de afvalwaterketen. Verder overleg met Wetterskip Fryslan is niet nodig. Wetterskip
Fryslan geeft een positief wateradvies.

© 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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kenmerk (holmesnr): 40358 
 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Littenseradiel, 
ter attentie van Linda van Benthem, 
  
Op 18 januari 2011 heb ik uw verzoek ontvangen om advies op grond van artikel 3.1.1 
van het Besluit ruimtelijke ordening over het voorontwerp projectbesluit “Tsjerkebuorren 
29 te Easterein”. 
 
In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders heeft de minister 
van VROM aangegeven over welke nationale belangen uit de Realisatieparagraaf Nationaal 
Ruimtelijk Beleid (RNRB, TK 2007-2008, 31500 nr. 1) gemeenten altijd overleg moeten voeren met 
het Rijk. Gemeenten verzoeken zelf de afzonderlijke rijksdiensten om advies. De VROM-Inspectie 
coördineert de rijksreactie over voorontwerpbestemmingsplannen, -projectbesluiten en -
structuurvisies. 
  
Het bovengenoemde plan geeft de betrokken rijksdiensten geen aanleiding tot het maken van 
opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de RNRB. 
 
Hoogachtend,  
de directeur-inspecteur van het 
Inspectoraat Generaal VROM, 
 
 
mr. R.J.M. van den Bogert 
 
i.o 
ir. W.P.J. ter Haar 
Coördinator 
........................................................................ 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
VROM-Inspectie 
IPC 510 
Postbus 16191| 2500 BD | Den Haag 
........................................................................ 
T 026 3528400 (kantoor Arnhem) 
T 050 5992700 (kantoor Groningen) 
 





 

Van: Jelly van der Kloet [mailto:jvanderkloet@wetterskipfryslan.nl]  
Verzonden: maandag 24 januari 2011 15:58 
Aan: Linda van Benthem 
CC: Christine van Burken 
Onderwerp: watertoets Tsjerkebuorren 29 te Easterein 

Geachte mevrouw Van Benthem, 
  
Op 18 januari 2011 ontvingen wij de bekendmaking van de ter inzage ligging van het voorontwerp-
projectbesluit Tsjerkebuorren 29 te Easterein. Voor het betreffende plan is nog geen wateradvies 
aangevraagd bij Wetterskip Fryslân. Wij kunnen dan ook niet controleren of het wateradvies juist is 
geïnterpreteerd en overgenomen in het projectbesluit. Een wateradvies kunt u aanvragen door het 
formulier op de internetpagina www.dewatertoets.nl in te vullen. Op basis van de door u ingevulde 
gegevens wordt bepaald of kan worden volstaan met een standaard wateradvies of dat een 
wateradvies moet worden opgesteld specifiek voor het betreffende plan of dat er sprake is van 'geen 
waterschapsbelang'.  
  
Wij gaan er vanuit dat u voor voorliggend plan alsnog een wateradvies aanvraagt door het formulier 
op www.dewatertoets.nl in te vullen.  
  
Met vriendelijke groet, 
Jelly van der Kloet 
  
Medewerker planvorming 
email : jvanderkloet@wetterskipfryslan.nl 
  
Wetterskip Fryslân 
Afdeling Beleid en Plannen 
Postbus 36 
8900 AA Leeuwarden 
www.wetterskipfryslan.nl 
  
 




