Bijlage 5:
Rapport Watertoets

Behorende bij: Toelichting
Bestemmingsplan “Wonen Ossendijk 4, Deurningen”

datum 29-12-2019
dossiercode 20191229-63-22146
Geachte heer/mevrouw Mr. ing. A.J.G. Nijland,
U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets wordt in
uw plan geen waterschapsbelangen geraakt. U volgt de procedure geen waterschapsbelang. Dit houdt in dat u
direct door kunt gaan met de planvorming van uw plan en onderstaande tekst kunt opnemen in het plan.
Paragraaf geen waterschapsbelang
Deze paragraaf geen waterschapsbelang heeft betrekking op het plan Woonbestemming Ossendijk 4.
Het plan betreft alleen een functieverandering van bestaande bebouwing en heeft geen invloed op de
waterhuishouding. Met de voorgenomen ontwikkeling zijn geen waterbelangen gemoeid. De ontwikkeling heeft
geen nieuwe lozingen op oppervlaktewater tot gevolg. In het gebied is geen sprake van (grond)wateroverlast.
Het waterschap Vechtstromen heeft dan ook geen bezwaren tegen de voorgenomen ontwikkeling.
Deze conclusie 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 bestemmingsplan is opgenomen dat de kennisgeving wordt
toegezonden aan de instanties die bij het overleg zijn betrokken. De terinzagelegging van het bestemmingsplan
kunt u zenden aan kennisgevingwro@vechtstromen.nl.

Verklaring
Dit document is een automatisch gegeneerd 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.
Copyright Digitale Watertoets - http://www.dewatertoets.nl//
Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl//.
Het document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in dit document is omschreven. De
informatie in dit document is houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit document.
www.dewatertoets.nl

datum 29-12-2019
dossiercode 20191229-63-22146
Samenvatting van de watertoets(geen waterschapsbelang)
In dit document vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens op de website www.dewatertoets.nl.
De toets is uitgevoerd op
een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van waterschap Vechtstromen. Voor algemene informatie over
de watertoets van
Vechtstromen kunt u ook terecht op de website van het waterschap www.vechtstromen.nlMocht u specifieke
vragen hebben naar aanleiding
van deze toets dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 088- 220 3333. U kunt ook een email sturen naar
info@vechtstromen.nl.
Uit deze toets komt de procedure geen waterschapsbelang.
Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________Gegevens aanvrager:
Naam: Mr. ing. A.J.G. Nijland
Adres: Het Bentman 4
Postcode: 7582DK
Plaats: Losser
E-mail: info@janijland.nl
Telefoon: 053-5387766
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________Gegevens gemeente:
Naam: Dinkelland
E-mail: ??
Telefoon: ??
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________Plan gegevens:
Naam plan: Woonbestemming Ossendijk 4
Omschrijving van het plan:
Permanent bewoonde recreatiewoning krijgt woonbestemming. Gebruik, terreininrichting en bebouwing blijven
ongewijzigd.
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________Toets vragen:
1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? ja
2) Worden in het plan meer dan 10 wooneenheden gerealiseerd? nee
3) Is er in of rondom het plangebied sprake van wateroverlast of grondwateroverlast? nee
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________

__________________________________________________________________________________________
_____________________________________Verklaring
Dit document is een automatisch gegeneerd 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.
Copyright Digitale Watertoets - http://www.dewatertoets.nl// Dit document is gegenereerd via de website
http://www.dewatertoets.nl//. Het document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in dit
document is omschreven. De informatie in dit document is houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de
genoemde datum in dit document.
www.dewatertoets.nl

