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Jan-Ale van der Ploeg

Onderwerp: FW: reactie wijzigingsverzoek voor het wateradvies bestemmingsplan 'Thaborwei' te 

Tirns 

Van: Reijer Tamminga [mailto:rtamminga@wetterskipfryslan.nl]  

Verzonden: dinsdag 8 juli 2014 12:18 
Aan: Jan-Ale van der Ploeg 

CC: Eize van Ommen; Pier van der Molen; Eddy IJzendoorn 
Onderwerp: reactie wijzigingsverzoek voor het wateradvies bestemmingsplan 'Thaborwei' te Tirns  

 
 

Geachte heer van der Ploeg, 

  
 

Op 13 juni jl. heeft u ons een mail gestuurd met een wijzigingsverzoek voor het wateradvies bestemmingsplan 

'Thaborwei' te Tirns met het kenmerk WFN1205439. De reden hiervoor is dat de plannen door de initiatiefnemer 

zijn gewijzigd.  

  

Uit de beoordeling blijkt dat voor de aanpassing op de locatie ‘Thaborwei’ het wateradvies kan worden 

gehandhaafd, zie figuur 1. Voor de uitbreiding op de huidige locatie aan de ‘Terpstrjitte’ blijkt dat de toename van 

de verharding wordt gecompenseerd door het aanleggen van een sloot. Een aandachtspunt voor deze locatie is het 

handhaven van een peilscheiding i.v.m. scheiding tussen het boezemwater- en polderwaterpeil, zie figuur 2. Verder 

zijn er geen wateraspecten die van invloed zijn op het plan. Geconcludeerd kan worden dat het verzoek onder de 

‘korte procedure’ van de watertoets kan worden afgehandeld. Enkele aandachtspunten zijn: 

  
 

Regenwater niet op het riool lozen 

Wij adviseren om regenwater direct op een sloot te lozen en niet op het vuilwaterriool. De rioolwaterzuivering 

wordt dan niet onnodig belast met schoon regenwater.  

  

Gebruik schone bouwmaterialen, gebruik geen chemische onkruidbestrijding 

Regenwater dat op het plangebied valt, komt uiteindelijk altijd in het grondwater of in het oppervlaktewater. 

Voorkom watervervuiling door geen uitlogende bouwmaterialen zoals zink, koper en lood te gebruiken. Deze 

materialen zijn een belangrijke bron voor de vervuiling van ons water. Ook adviseren wij om geen chemische 

middelen voor onkruidbestrijding te gebruiken. 

  

Vloeren minimaal een meter boven het grondwater 

Wij adviseren om het vloerpeil (bovenkant vloer) van woningen en andere bouwwerken minimaal een meter boven 

het grondwaterpeil aan te leggen. Hierdoor wordt grondwateroverlast voorkomen. 

  

Waterwet 

Voor alle activiteiten in en nabij het watersysteem, waaronder het dempen en graven van sloten, het onttrekken 

van grondwater of het aanbrengen van een wijziging in het watersysteem, dient u een vergunning aan te vragen of 

een melding te doen bij Wetterskip Fryslân. 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. De aanvraag voor een watervergunning of de melding kunt u ook 

gelijktijdig met de omgevingsvergunningaanvraag indienen via het omgevingsloket online 

(www.omgevingsloket.nl).  
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Figuur 1, locatie Thaborwei 
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Figuur 2, locatie Terpstrjitte 
  

Voor vragen over bovenstaande kunt u uiteraard altijd contact met mij opnemen. 

   

Met vriendelijke groet, 

  

Reijer Tamminga 
Planvormer 
Werkdagen: ma | di | wo | do 
06 – 4617 2816 
  
Wetterskip Fryslân T 058 – 292 2816 F 058 – 292 2223 | Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden E rtamminga@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.  



Code: 20120113-2-4036
Datum: 2012-01-13

Samenvatting van de gegevens voor de watertoets van

project: Bestemmingsplan Thaborwei te Tirns
gemeente: Súdwest-Fryslân

Gegevens plan

Een bestemmingsplan wordt opgesteld ten behoeve van de bedrijfsverplaatsing van Bouwbedrijf Bootsma uit
de kern van Tirns. Het planvoornemen betreft het oprichten van 5 woningen in het lint van de Thaborwei met
op de daarachter gelegen gronden nieuwe bedrijfsbebouwing (inclusief bedrijfswoning) voor het bouwbedrijf.
Het perceel (plangebied) ligt voor een deel binnen en voor een deel aansluitend aan de bebouwde kom,
direct ten zuidoosten van het dorp Tirns. Het plangebied grenst voorts aan de Frjentsjerter Feart. In de
huidige situatie is het zuidelijke deel van het plangebied in agrarisch gebruik. Het noordelijke deel van de
gronden aan de Thaborwei kennen reeds een bestemming ten behoeve van 'Woongebied'. Rondom het
bedrijf wordt een ecologische zone aangelegd. Voor het plan wordt een beperkte wateroppervlakte gedempt
en nieuw gegraven.

oppervlak: 14317 m2
adres: Thaborwei te Tirns, 8632 WG TIRNS
kadastraal adres: -
tekening meegestuurd: survey_attachments/1806_Schets 11 januari 2012.pdf

opmerkingen: 

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: Súdwest-Fryslân
contactpersoon: Hein Woltjer
T: 0515-489000
E: H.Woltjer@gemeenteswf.nl 

Resultaat kaartenanalyse voor het plangebied

Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
ja

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

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: ja

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

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

Met hoeveel m2 wordt het verharde oppervlak vergroot?
Antwoord: circa 4.400 m2

Wil men voor het plan waterpeilen wijzigen?
Antwoord: nee

Wil men voor het plan sloten dempen of graven?
Antwoord: ja

Wordt er een kelder of souterrain gerealiseerd?
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
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genoemde datum in dit document.
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Code: 20120113-2-4036
Datum: 2012-01-13

Project: Bestemmingsplan Thaborwei te Tirns
Gemeente: Súdwest-Fryslân 
Aanvrager: Jan-Ale van der Ploeg
Organisatie: BügelHajema Adviseurs

Geachte heer/mevrouw Jan-Ale van der Ploeg,

Voor het plan Bestemmingsplan Thaborwei te Tirns heeft u een watertoets aangevraagd op
www.dewatertoets.nl. Met de gegevens die u heeft opgegeven, is bepaald dat het plan een zodanige invloed
heeft op de waterhuishouding dat de Normale procedure moet worden gevolgd.

Dit betekent dat wij in een overleg met u willen bespreken hoe voor het plan Bestemmingsplan Thaborwei te
Tirns rekening kan worden gehouden met de waterhuishouding en/of de afvalwaterketen.

Wij nemen binnen drie weken contact met u op om te bepalen binnen welke termijn u een wateradvies kunt
verwachten of voor het maken van een nadere afspraak. Als u eerder een afspraak wilt maken, dan kunt u
contact met ons opnemen via ons algemene nummer 058-292 2222 en vragen naar de contactpersoon voor
uw gemeente.

Met vriendelijke groet,

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

© 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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BügelHajema Adviseurs
De heer J. A. van der Ploeg
Balthasar BekkerweiT6
8914 BE LEEUWARDEN

Leeuwarden, 4 april 201 2
Bijlage(n): overizichtstekening

J)tÉ'

\A/ETTERSKIP
FRYSLÂt\

Ons kenmerk: WFNl 205439
Tel: 058-292 2816 / R. Tamminga

Beleidsontwikkeling en realisatie
Uw kenmerk:

Onderwerp:
Wateradvies bestemmingsplan'Thaborwei' te Tirns

Geachte heer Van der Ploeg,

Op 13 januari 2012 ontvingen wij uw aanvraag voor een watertoets voor de bedrijfsverplaatsing van
bouwbedrijf Bootsma aan de Thabonvei te Tirns. Uit de digitale watertoets is gebleken dat voor dit
plan de normale procedure moet worden doorlopen. ln de normale procedure wordt door Wetterskip
Fryslân een wateradvies opgesteld waarin wordt ingegaan op de specifieke punten van het
betreffende plan. Op 6 maart 2012 is er een overleg geweest tussen de iniatiefnemer en Wetterskip
Fryslân over de inrichting van het bedrijventerrein en de aanleg van nieuwe woníngen.

Boezemkade
Het betJriJfslelleilr elr tle rrieuwe wurrirrgerr kurnen vuur tJe bue¿errr [e liggerr. Er wurd[ eurr
boezemkade tracé aangewezen over de openbare weg de 'Thabonivei' en een deel van het nieuwe
bedrijfsterrein. Bij de aanleg hiervan moet rekening worden gehouden met de minimale hoogte die
geldt voor een regionale kering (boezemkade). De minimale aanleghoogte is in dit geval +0,24m NAP.
Als boezemkade hebben de weg en het bedrijfsterrein een kerende werking. Het achterliggende
gebied wordt beschermd door de regionale kering (boezemkade). Deze kerende werking dient te allen
tijde te worden gehandhaafd. Een en ander zal, na aanwijzing door de provincie, in onze legger
worden vastgelegd. ln het traject voor een watervergunning zullen de plannen ter beoordelíng in
concept worden voorgelegd aan Wetterskip Fryslân.

Regionale wateroverlast voor de bestaande woningen
Door de uitvoering van de plannen komt het tracé van de boezemkade over de openbare weg de
'Thaborweí' en een deel van het nieuwe bedrijfsterrein te liggen. De bestaande woningen komen
híerdoor vrij voor de boezem te liggen. Voor deze woningen moet er rekening worden gehouden met
hoogwater in het kader van regionale wateroverlast. Het bijbehorende maatgevend boezempeil is hier
-0,18m NAP. Dit peil, behorend bij een situatie met een kans van voorkomen van 1/100 per jaar, mag
tot 1 meter voor de gevel voorkomen. Uit onderzoek, uitgevoerd door Wetterskip Fryslân, blijkt dat er
voor de bestaande woningen ruimschoots wordt voldaan aan de norm voor regionale wateroverlast.
Geconcludeerd kan worden dat er geen negatieve effecten zijn voor de bestaande woningen om het
boezemkade tracé te wijzigen.

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

Telefoon: O58 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23 ì



Droogleggingt en waterpeilen nieuwbouw
Bij het realiseren van bebouwing en het aanleggen van de 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,'10m 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.

ln dit geval van verharding en bebouwing zonder kruipruimte adviseren wij een minimale
aanleghoogte van +0,24m NAP. Hierbij is de minimale aanleghoogte voor de regionale kering de
strengste norm. ln geval van bebouwing met kruipruimte adviseren wij een minimale aanleghoogte
van +0,60m NAP, hierbij is de drooglegging de strengste norm.

Compensatie verhard ing
ln de bestaande situatie, waarin het terrein onverhard is, wordt het hemelwater vertraagd afgevoerd.
ln de toekomstige situatie wordt een deel van het plangebied verhard. Bij een toename van verhard
oppervlak wordt neerslag versneld afgevoerd. Om ervoor te zorgen dat de versnelde afuoer in de
toekomst niet tot overlast leidt, hanteert Wetterskip Fryslân het uitgangspunt dat een toename van
verhard oppervlak2 gecompenseerd moet worden door waterberging aan te leggen. De toename van
verhard oppervlak dient gecompenseerd te worden door 10% van de toename van verhard oppervlak
als nieuw oppervfaktewater 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.

U geeft aan dat het verhard oppervlak toe neemt met circa 4.400m2. Ter compensatie wordt er circa
440m" aan nieuw oppervlaktewater aangelegd. Hiermee wordt voldaan aan de compensatie voor
toename verhard oppervlak.

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.
ln geval van dit bouwplan kan het hemelwater afkomstig van verhard oppervlak, onder bij
Waterkwalitelf genoemde voorwaarden, geloosd worden op het oppervlaktewater.

Grondwateronttrekking
Bij de aanleg van gebouwen of infrastructuur dient vaak het grondwater verlaagd te worden om het
werk droog uit te kunnen voeren. Voor het onttrekken van grondwater is een vergunning of melding
nodig. Om te weten of u met een melding kunt volstaan of een vergunning nodig hebt, kunt u contact
opnemen met de afdeling Vergunningverlening van Wetterskip Fryslân. Meer informatie over de
Watervergunning vindt u onder Waterwet in deze brief.

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.

1 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

2 Verhard oppervlak: Alle oppervlakten zoals daken, trottoirs en wegen worden gerekend onder de noemer
verhard oppervlak.

Pagrna2l 4



tl2¡"

Wateruret
Voor alle ingrepen in de waterhuishouding moet tíjdig een vergunníng worden aangevraagd of een
meld¡ng 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
watervergu nning 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.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

Mevrouw drs. R. Smit,
manager Cluster Plannen
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