Digitale Watertoets
Res ultaat van de check gedaan op 15-10-2021

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

15-10-2021, 10:49

P agina 1 van 3

https://dewatertoets.nl

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?
nee

2.

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

3.

Neemt in het plan het verhard oppervlak toe met meer dan 500 m2?
ja

4.

Z onering oppervlaktewaterpers leidingen en lange duikers
nee

5.

Z oneringen watergangen
ja

6.

Z onering waterkeringen
nee

15-10-2021, 10:49

P agina 2 van 3

https://dewatertoets.nl

Digitale Watertoets
DETAILS
1.

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

Wat moet ik doen?
Met de gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat bepaalde as pecten van het
plan een zodanige invloed hebben op de belangen van het waters chap hollands e
delta dat de normale procedure moet worden gevolgd.
Gebruik als tublieft de knop ""DIRECT AANVRAGEN"" om uw aanvraag voor een
digitale watertoets daadwerkelijk naar het waters chap te vers turen. Hiervoor is een
eenmalige regis tratie benodigd.

Waar moet ik op letten?
Uw plan heeft invloed op het waters ys teem, waterkeringen en weg. Het waters chap
wil graag met u overleggen wat deze invloed is en welke maatregelen wellicht
genomen kunnen worden in uw plan. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via
ons algemene nummer 088 97 43 400 of via de mail 2005005@ws hd.nl. Naas t de
mogelijk reeds gegeven deeladviezen kunt u op onze webs ite meer informatie
vinden het beleid van het waters chap.
LET OP: Het (concept)wateradvies is geen aanvraag voor een Watervergunning.
Onze conclus ie en wateradvies mogen alleen gebruikt worden tijdens de
(ruimtelijke) planvormingfas e. U dient zelf na te gaan welke vergunningen nodig zijn
om het plan te realis eren. Bij het waters chap dient u wellicht een Watervergunning
aan te vragen of een melding te doen. Meer informatie over de Watervergunning
vindt u op https ://www.ws hd.nl/vergunning.
Gebruik als tublieft de knop "DIRECT AANVRAGEN" om uw aanvraag voor een digitale
watertoets daadwerkelijk naar het hoogheemraads chap te vers turen. Hiervoor is
een eenmalige regis tratie benodigd.

Achtergrondinformatie
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