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Samenvatting van de watertoets

De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van het waterschap Regge en
Dinkel. Voor algemene informatie over de watertoets van Regge en Dinkel kunt u ook terecht op onze
website www.wrd.nl. Mocht u specifieke vragen hebben naar aanleiding van deze toets dan kunt u ons
bereiken via ons telefoonnummer 0546-832525. U kunt ook een email sturen naar info@wrd.nl. Uit deze
toets volgt de normale procedure.

Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

Uw gegevens:

Naam van het project: "Ontwikkeling Zuidelijke Kanaaldijk 2" 
Omschrijving van het plan:
Sloop agrarische opstallen. Herbouw voormalige bedrijfswoning en herbouw timmerwerkplaats. De
ontwikkeling vindt in zijn geheel plaats binnen het bestaande, hoger gelegen erf.

Locatiegegevens:
Straat: Zuidelijke Kanaaldijk 2
Postcode: 7447 SV
Kadastraal: Sectie W, nummer 28 en 307
Oppervlakte plangebied: 4467

Is het plan eerder ingezonden: ja

Naam aanvrager: Erwin Stevens
Naam organisatie: Eelerwoude
e-mailadres aanvrager: e.stevens@eelerwoude.nl

Adres aanvrager: Postbus 53
7470 AB
Goor

Gegevens gemeente:

Plan ligt in gemeente: Hellendoorn
Contactpersoon bij gemeente: Harro Meijer
Telefoonummer contactpersoon: 0548-630557
e-mailadres contactpersoon: h.meijer@hellendoorn.nl

Samenvatting resultaat

Kaartlagen: 

1/3

http://www.wrd.nl
mailto:info@wrd.nl


Heeft u een beperkingsgebied geraakt? 
ja

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

Vragen:

Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? 
nee

Worden in het plan meer dan 10 wooneenheden gerealiseerd?
nee

Is er in of rondom het plangebied sprake van wateroverlast of grondwateroverlast?
nee

Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met meer dan 1500m2?
nee

Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is?
nee

Worden er op bedrijfsmatige wijze activiteiten verricht waardoor het verharde oppervlak verontreinigd raakt?
nee

Heeft het plan een permanente waterpeilverandering van 10cm of meer tot gevolg?
nee

Aanvullende vragen ten behoeve van de normale procedure

In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via (de gekozen optie wordt hieronder
bevestigd met ja):

• een gemengd stelsel
• een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geinfiltreerd

ja
• een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater
• hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool van een verbeterd gescheiden stelsel.

Wat is de toename of afname van het verharde oppervlak in m2?

Ligt het plan in een intrekgebied van de drinkwaterwinning? 
nee

Worden er materialen gebruikt waardoor het afstromende hemelwater verontreinigd kan raken?
nee

Vinden er in het plangebied agrarische activiteiten plaats?
nee

Gaat er grondwater onttrokken worden in het plan (tijdelijk of permanent)?
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nee

Opmerkingen bij het plan

Verklaring
Dit document is een automatisch gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U
bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te
hebben ingevuld.

© 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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