Digitale Watertoets
Res ultaat van de check gedaan op 13-12-2021

Digitale watertoets in
De watertoets helpt u om aan de hand van de locatie van uw ruimtelijke plan en een
aantal vragen te toets en of u de belangen van het Waters chap raakt. Indien dit het
geval is krijgt u teks t en uitleg over het vervolg proces .

VOOR DE ACTIVITEIT DIGITALE WATERTOETS IN DE GEMEENTE IS OP BASIS VAN DE
GEGEVEN ANTWOORDEN NODIG:
1.

normale procedure

OP BASIS VAN ONDERSTAANDE LOCATIE
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VRAGEN EN ANTWOORDEN UIT DE CHECK
1.

Gaat het om een plan met uits luitend een functiewijziging van bes taande
bebouwing?
nee

2.

Is er s prake van een uitbreiding van de lozing van huis houdelijk afvalwater in het
landelijk gebied groter dan 9 vervuilings eenheden (ve) of in het s tedelijk gebied van
30 ve?
nee

3.

Is er in of rondom het plangebied s prake van wateroverlas t of grondwateroverlas t?
nee

4.

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

5.

Is het plan onderdeel van een grotere ruimtelijke ontwikkeling?
nee

6.

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

7.

Verandert het waterpeil als gevolg van het plan?
nee

8.

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

9.

Vindt er een lozing plaats op oppervlaktewater?
nee

10.

Vindt er een tijdelijke of permanente onttrekking van grondwater plaats ?
nee
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11.

Invloeds zone A-watergangen
nee

12.

Beekdalen
ja

13.

Milieuzonering RWZ I
nee

14.

Invloeds zone Grote Rivieren
nee

15.

Invloeds zone Vecht
nee

16.

Z one pers leiding
nee

17.

Bes chermings zone waterkering
nee

18.

Primaire Watergebieden en bergings gebieden
nee

19.

Invloeds zone B watergangen
nee

20.

Invloeds zone overige keringen
nee

21.

overs troombaar_gebied
nee

22.

Grondwaterbes chermings gebied drinkwater
nee

13-12-2021, 10:09

P agina 3 van 4

https://dewatertoets.nl
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DETAILS
1.

normale procedure
Voor uw plan moet u de normale procedure volgen.

Wat moet ik doen?
"WIJ VERZ OEKEN U OM IN TE LOGGEN OM DE PROCEDURE AF TE RONDEN. HIERDOOR
IS UW PLAN OOK AANGEMELD BIJ HET WATERSCHAP! Momenteel wordt de s tandaard
waterparagraaf 'Normale procedure' nog niet meegezonden met uw
aanmeldgegevens . We verzoeken u in het hoofds cherm de 'pdf' met het advies te
downloaden ten behoeve van uw eigen adminis tratie.
Geachte heer / mevrouw,
U heeft een watertoets uitgevoerd op de webs ite www.dewatertoets .nl. Op bas is
van deze digitale toets concluderen wij dat belangen van het waters chap worden
geraakt. U volgt daarom de normale procedure. Binnen 4 weken na indiening neemt
waters chap Drents Overijs s els e Delta contact met u op en ontvangt u een
uitgangs puntennotitie. Deze notitie ontvangt u op het door u opgegeven emailadres .
In de uitgangs puntennotitie vindt u meer informatie over de bes taande
waterhuis houding en vindt u concrete uitgangs punten voor uw plan. Wij advis eren u
deze uitgangs punten te verwerken in uw plan. Over het vervolg van het
watertoets proces vindt u in de uitgangs puntennotitie meer informatie.

Verklaring
Dit document is een automatis ch gegeneerd bes tand op bas is 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.

Waar moet ik op letten?
Achtergrondinformatie
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