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Beste Sjoerd Elgersma, 
  
Op 5 maart 2010 heeft u een plan ingevoerd (Watertoets : 20100325-4-1575) via www.dewatertoets.nl. 
Het resultaat hiervan is dat de normale procedure doorlopen moet worden. De reden hiervoor is dat bij 
het intekenen van het plangebied een zogenaamde beperkingenlaag (kaart) is geraakt. Het gaat hierbij 
om de kaartlaag voor de watergangen. Aangezien het een klein plan betreft waar alleen sprake is van 
een functiewijziging kan worden volstaan met een paragraaf "geen waterschapsbelang". Deze is als 
bijlage aan de mail toegevoegd. 
  

Het feit dat uit www.dewatertoets.nl blijkt dat de normale procedure gevolgd moet worden, is een fout in 
de applicatie. Deze fout wordt verwijderd bij een volgende aanpassing van de applicatie (indien er alleen 
sprake is van een functiewijziging, er in de huidige situatie geen wateroverlast is én er is geen sprake van 
een toename van meer dan 10 wooneenheden...dan is er sprake van "geen waterschapsbelang", ook al 
wordt een beperkingenlaag geraakt.) 
  
Mochten er verder vragen zijn dan kunt u contact met mij opnemen. 
  
  

Met vriendelijke groet,  
  

Hugo van Dijk 
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening 
Waterschap Groot Salland 
038-4557343 
06-11904959 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kijk ook eens op onze website: www.wgs.nl 
 
Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend.  
Het Waterschap Groot Salland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de schade als 
gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie van deze e-mail. 



Waterparagraaf geen waterschapsbelang 
 
 
Via www.dewatertoets.nl is het Waterschap Groot Salland op de hoogte gebracht van het 
plan. Er is geen sprake van een waterbelang. Het betreft alleen een functieverandering van 
bestaande bebouwing en heeft geen invloed op de waterhuishouding. Het Waterschap Groot 
Salland gaat akkoord met het plan. Hiermee is het watertoetsproces doorlopen. 


