
datum 31-10-2017
dossiercode    20171031-2-16298

Project: windpark Nij Hiddum Houw
Gemeente: Súdwest-Fryslân
Aanvrager: Wanda Blommensteijn
Organisatie: BRO

Geachte heer/mevrouw Wanda Blommensteijn,

Voor het plan windpark Nij Hiddum Houw heeft u een watertoets aangevraagd op www.dewatertoets.nl. De uitkomst is dat de
normale watertoetsprocedure van toepassing is.

Wateraspecten en aandachtspunten 
Hieronder staan de eventuele wateraspecten die van invloed zijn op het plan en aandachtspunten om mee rekening te houden.

- Hoofdwateren

Wateradvies 
Binnen 8 weken kunt u van ons een reactie verwachten waarin wij ingaan op de wateraspecten en aandachtspunten die gelden
voor dit plan. Mochten er nog vragen of aanvullende informatie nodig zijn dan nemen wij contact met u op.

Leidraad watertoets 
Als richtlijn bij het beoordelen van ruimtelijke plannen werkt Wetterskip Fryslân met de Leidraad Watertoets. In Leidraad
Watertoets staan de uitgangspunten voor alle wateraspecten omschreven waarmee rekening gehouden moet worden en is
informatie te vinden over de te nemen maatregelen. U kunt de Leidraad Watertoets raadplegen via de link: 
www.wetterskipfryslan.nl/watertoets.

Informatie 
Voor meer informatie over bijvoorbeeld de ligging, beheer- en onderhoud status van waterobjecten in het plangebied verwijzen
wij u door naar onze algemene site www.wetterskipfryslan.nl

Met vriendelijke groet,

Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900AA Leeuwarden
T 058 292 2222
E info@wetterskipfryslan.nl
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datum 31-10-2017
dossiercode    20171031-2-16298

Samenvatting van de gegevens voor de watertoets
project: windpark Nij Hiddum Houw
gemeente: Súdwest-Fryslân
Gegevens van het plan: Inpassingsplan windpark Nij Hiddum Houw
Oppervlak: het plangebied bestaat uit wegen, windturbines en opstelplaatsen (zie omschrijving) m2

Adres: divers,
divers
Kadastraal adres: divers
Tekening meegestuurd: {upload_plan_tekening}
Aanvullende opmerkingen:

Gegevens aanvrager
Wanda Blommensteijn
BRO
Bosscheweg
107
5282 WV Boxtel
T:
E: wanda.blommensteijn@bro.nl

Gegevens gemeente
Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Súdwest-Fryslân
Gemeente: Súdwest-Fryslân
Contactpersoon: nvt provincie Fryslan
T: 000
E: nvt

Resultaat kaartenanalyse voor het plangebied
Heeft u een beperkingsgebied geraakt? ja

- Hoofdwateren

Uw antwoord op de onderstaande vragen
Gaat het plan uitsluitend over de functiewijziging van bestaande bebouwing zonder fysieke aanpassing van bebouwing en
ruimte?
Antwoord: nee

Is er sprake van een toename van lozing van verontreinigd water op het oppervlaktewater?
Antwoord: nee

Wordt het bestaande verharde oppervlak vergroot met meer dan 200 m2 in stedelijk gebied of meer dan 1500 m2 in landelijk
gebied?
Antwoord: ja

Neemt het verhard oppervlak in het stedelijk gebied toe?
Antwoord: nee

Zo ja, met hoeveel m2 neemt het verhard oppervlak in het stedelijk gebied toe?
Antwoord:

Neemt het verhard oppervlak in landelijk gebied toe?
Antwoord: ja



Zo ja, met hoeveel m2 neemt het verhard oppervlak in het landelijk gebied toe?
Antwoord: maximaal 500 m2 per windturbinefundering, 5 meter toegangsweg, 2000 m2 per opstelplaats

Wordt er oppervlaktewater gegraven en/of gedempt?
Antwoord: nee

Wordt er in het plan oppervlaktewater gedempt?
Antwoord: nee

Wordt er in het plan oppervlaktewater gegraven?
Antwoord: nee

Zo ja, wat voor compenserende maatregelen worden er in het plan genomen bij een toename verharding en/of demping van het
oppervlaktewater?
Antwoord: Het verhard oppervlak neemt als gevolg van de fundaties van de windturbines, opstelplaatsen, onderhoudswegen en
bebouwing toe. Vanuit de locatie worden geen eisen gesteld aan de compensatie van verhard oppervlak, de berging kan ter
plaatse binnen hetzelfde peilgebied worden opgelost. Het permanent verhard oppervlak neemt toe met: maximaal 2.000 m2 per
opstelplaats; maximaal 500 m2 per windturbinefundering; maximaal 5 meter per meter toegangsweg. De totale oppervlaktes
zullen worden gecompenseerd binnen het plangebied. Er zijn mogelijkheden voor het uitvoeren van watercompensatie in de
vorm van kleine watergangen en/of oppervlaktewater.

Wordt het oppervlaktewaterpeil in het plan gewijzigd?
Antwoord: nee

Zo ja, wat is het doel van de peilwijzing, wat wordt het nieuwe peil en hoe wordt de peilwijziging doorgevoerd?
Antwoord:

Wordt er een kelder of souterrain gerealiseerd?
Antwoord: nee

Wordt er tijdelijk of permanent grondwater onttrokken?
Antwoord: nee



Overzicht plangebied

Te volgen watertoetsprocedure is de normale procedure
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