Digitale Watertoets
Res ultaat van de check gedaan op 20-12-2021

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.

Geen belang procedure

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

Gaat het om een ruimtelijk plan dat uits luitend een functiewijziging van bes taande
bebouwing inhoudt?
ja

2.

Worden in het plan meer dan 10 wooneenheden gerealis eerd?
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
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Digitale Watertoets
DETAILS
1.

Geen belang procedure
Op bas is van uw locatie en gegeven antwoorden blijkt dat u geen
waters chaps belangen raakt.

Wat moet ik doen?
Geachte heer/mevrouw,
U heeft een watertoets uitgevoerd op de webs ite http://www.dewatertoets .nl//. Op
bas is van deze toets wordt in uw plan geen waters chaps belangen geraakt. U volgt
de procedure geen waters chaps belang. Dit houdt in dat u direct door kunt gaan met
de planvorming van uw plan en onders taande teks t kunt opnemen in het plan.
Paragraaf geen waterschapsbelang
Deze paragraaf geen waters chaps belang heeft betrekking op het plan. Het plan
betreft alleen een functieverandering van bes taande bebouwing en heeft geen
invloed op de waterhuis houding. Met de voorgenomen ontwikkeling zijn geen
waterbelangen gemoeid. De ontwikkeling heeft geen nieuwe lozingen op
oppervlaktewater tot gevolg. In het gebied is geen s prake van (grond)wateroverlas t.
Het waters chap Vechts tromen heeft dan ook geen bezwaren tegen de voorgenomen
ontwikkeling. Deze conclus ie is getrokken naar aanleiding van een digitale
watertoets . Het proces van de watertoets is goed doorlopen.

Algemene info:
In de procedurebepalingen van de Wro voor het bes temmings plan is opgenomen
dat de kennis geving wordt toegezonden aan de ins tanties die bij het overleg zijn
betrokken. De terinzagelegging van het bes temmings plan kunt u zenden aan
kennis gevingwro@vechts tromen.nl.
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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