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Samenvatting van de watertoets

ln dit document vindt u een overzicht van de door u ingevoerde gegevens op http://mvw.dewatertoets.nl//. De toets is
uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Heeft u vragen
over de watertoets dan kunt u contact opnemen met het Waterschap Drents Overijsselse Delta (088-2331200) of een bericht
sturen naar info@wdodelta.nl onder vermelding van: Vraag watertoets "naam plan/plaats".

Uit deze toets volgt de procedure geen waterschapsbelang.

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

Uw gegevens

V.H. van't Erye
VantErve Advies
Speelmansweg 26 van Agrarisch naar Wonen
info@vanterveadvies.nl
0572363218

Postbus 48
8100 AA
Raalte

Gegevens gemeente

Raalte
De heer R. Ekkelenkamp
0572-347799
roelof.ekkelenkamp@raalte. nl

Planbeschrijving

Naam en/of omschrijving van het plan:

Speelmansweg 26 van Agrarisch naar Wonen

Adres plangebied

Speelmansweg 26

8111 MG Heeten

Kadastraal adres

Gemeente Raalte, Sectie R, nummer 02091



lngovoerdo plangogcvono

Kaartlagen

Heeft u een boporklngsgeblod geraakt?
noo

welke gemeonte omvet het grootste deel van het door u gotekende plangebied?
Raalte

Vragen

Gaat het om een rulmtelijlt plan dat r,¡itEluitend een fi¡nctiewijzlgfng van þeetaande bebouwlng inhoudt?
Ja

Worden in het plan rneer dan l0 wooneenhedon gersaliEeerd?
nee

ls er in of rondom het plangeblod sprake van waûenovcrlaet of grondwaþrov6rlast?
nee

t

Resultaat
Op basis van de lngevoerde gegêvons opw http://www.dewatertoets.nl// is gebleken dat er bíj dit plan goen
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waterhu¡shoudkundige aspecten van belang z|n. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft geen belang bij dit plan.
Binnen het bestemmingsplan of projectbesluit kunt u gebruik maken van de aangeleverde paragraaf geen waterschapsbelang

Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd 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.

De WaterToets 2017


