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Geachte heer/mevrouw Jurjen de Boer, 

Voor het plan Bestemmingsplan Fiifhuzen 1 te Harkema heeft u een watertoets aangevraagd 

op www.dewatertoets.nl. De uitkomst is dat de korte procedure moet worden gevolgd. Het plan 

Bestemmingsplan Fiifhuzen 1 te Harkema heeft een beperkte invloed op de wateraspecten die van 

belang kunnen zijn bij ruimtelijke plannen. 

Werkwijze watertoetsprocedure  

Vanaf 2018 worden alle aanvragen uit de digitale watertoets digitaal afgehandeld. Dit betekent dat 

Wetterskip Fryslân voor de korte procedure standaard een wateradvies verstrekt. Wanneer 

noodzakelijk geacht ontvangt u op dit standaard wateradvies nog een aanvulling per email. 

 

Waterparagraaf 

Dit wateradvies geeft u handvatten om de uitkomsten en aandachtspunten van de 

watertoetsaanvraag mee te nemen in het opstellen van het ruimtelijke plan of besluit. Het is de 

bedoeling dat u op basis van dit document het plan uitwerkt. Uit de waterparagraaf moet duidelijk 

blijken wat voor wateraspecten van toepassing zijn en hoe u hier in het plan rekening mee houdt. 

Indien nodig verzoeken wij u om de wateraspecten te borgen op de Verbeelding en in de Regels van 

het plan. Ruimtelijke plannen hebben soms een lange doorlooptijd. Tegelijkertijd ontstaan er soms 

veranderende inzichten in het beleid ten aanzien van de waterketen, waterkeringen en het 

watersysteem. Om te garanderen dat de juiste uitgangspunten worden toegepast in de planvorming 

hanteert het waterschap een uiterste houdbaarheidsdatum van maximaal 1 jaar. Wanneer deze 

termijn verstreken is kunt u contact opnemen met het waterschap voor een eventuele verlenging 

van nogmaals 1 jaar. 

Leidraad Watertoets 

De watertoets is een belangrijk instrument bij het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van de 

ruimte. De watertoets zorgt ervoor dat in alle ruimtelijke plannen aandacht wordt besteed aan 

veiligheid, kwaliteit én kwantiteit van water. Als richtlijn bij het beoordelen van ruimtelijke plannen 

werkt Wetterskip Fryslân met de Leidraad Watertoets. Hierin staat voor alle wateraspecten 

uitgangspunten omschreven waarmee u rekening  moet houden en is informatie te vinden over de te 

nemen maatregelen. De leidraad is de te vinden via deze 

link: www.wetterskipfryslan.nl/vergunningen-wetten-en-regels/online-watertoets-voor-nieuwe-

plannen 

Wateraspecten en aandachtspunten 

Hieronder staan de eventuele wateraspecten die van invloed zijn op het plan en aandachtspunten 

om mee rekening te houden. 

http://www.dewatertoets.nl/
http://www.wetterskipfryslan.nl/vergunningen-wetten-en-regels/online-watertoets-voor-nieuwe-plannen
http://www.wetterskipfryslan.nl/vergunningen-wetten-en-regels/online-watertoets-voor-nieuwe-plannen


Toename verharding 

Wij willen u verzoeken om in de waterparagraaf de volgende passage op te nemen over het 

onderdeel toename verharding. Door ruimtelijke ontwikkelingen neemt de hoeveelheid verhard 

oppervlak toe met als gevolg een versnelde afvoer van hemelwater. Het is nodig om deze versnelde 

afvoer te compenseren om de waterberging in een gebied in stand te houden. Dit geldt ook voor 

toevoegen van oppervlakteverharding die wel past binnen het bestemmingsplan, maar waarvan de 

grond al meer dan vijf jaar braak ligt en waar in het verleden niet voor gecompenseerd is.   

Het is verboden zonder watervergunning neerslag versneld tot afvoer te laten komen indien daarbij 

meer dan 200 m2 onverharde grond in stedelijk gebied en 1500 m2 in landelijk gebied wordt 

bebouwd of verhard. Er geldt een vrijstelling van de vergunningsplicht wanneer wordt voldaan aan 

de compensatieregels genoemd in dit wateradvies. De meest voorkomende manier van 

compenseren is het graven van extra oppervlaktewater. Bij het graven van extra oppervlaktewater is 

onderstaande tabel van toepassing. Uiteraard is het toepassen van alternatieve maatregelen in het 

plan ook mogelijk. Afhankelijk van de maatregel kunnen andere normen gelden dan vermeld in het 

onderstaande tabel. Zie de ‘Leidraad watertoets’ voor meer informatie over compenserende 

maatregelen of neem contact op met Wetterskip Fryslân. Indien er niet wordt gecompenseerd door 

extra oppervlaktewater te graven waarbij onderstaande percentages worden gehanteerd of indien er 

geen overeenstemming plaatsvindt in de watertoetsprocedure over alternatieve maatregelen dan 

dient een watervergunning bij het waterschap te worden gevraagd. 

Gebied Stedelijk (>200 m²) Landelijk (>1.500 m²) 

Boezem 5% 5% 

Polder 10% 10% 

Vrij afstromend Maatwerk mogelijk Maatwerk mogelijk 

Toelichting tabel 

 5% heeft alleen betrekking op de Friese boezem; 

 de algemene regels keur zijn in de onderstaande tabel verwerkt; 

 maatwerk kan bestaan uit bijvoorbeeld infiltratie of berging van het overtollig hemelwater. 

Ruimtelijke adaptatie 

Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren moeten steden en dorpen 

ingericht worden met het oog op de toekomst. Het is belangrijk kansen te benutten om het gebied 

klimaat robuust in te richten. Zo is het mogelijk om het bebouwd gebied beter bestand te maken 

tegen hevige regenbuien, periodes van droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke 

overstroming. Voor veel maatregelen geldt bovendien dat ze kosteneffectief zijn, als ze maar in een 

vroeg stadium in het planvormingsproces worden meegenomen. Meer informatie hierover is te 

vinden op ‘De Friese klimaatatlas’: www.frieseklimaatatlas.nl 

Waterwet 

Voor bepaalde werkzaamheden heeft u een watervergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een sloot wilt 

dempen, afvalwater wilt lozen op oppervlaktewater of grondwater wilt onttrekken. Soms is het doen 

http://www.frieseklimaatatlas.nl/


van een melding voldoende. Een watervergunning aanvragen is dan niet nodig. Op onze 

website www.wetterskipfryslan.nl treft u meer informatie aan over de Waterwet en u kunt daar 

onder andere ook meldingsformulieren en het aanvraagformulier voor een watervergunning 

downloaden. Via Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl) kunt u vooraf nagaan of u een 

watervergunning nodig heeft of een melding moet doen (vergunningcheck). U kunt hier ook meteen 

de vergunning aanvragen of de melding doen. 

Afronding watertoetsprocedure 

In de besluitvormingsfase, ten tijde van het toesturen van het voorontwerp bestemmingsplan 

of  ontwerp omgevingsvergunning, controleert Wetterskip Fryslân of de waterbelangen voldoende 

zijn meegenomen en geborgd in het ruimtelijke plan of besluit. 

 

Privacyverklaring 

Wetterskip Fryslân verwerkt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en kadastrale gegevens 

om uw aanvraag te behandelen. De grondslag van de verwerking van deze gegevens zijn taken in het 

algemeen belang die in het Besluit Ruimtelijke Ordening aan het waterschap zijn opgedragen. Wij 

hebben gegevens  van u ontvangen en verdere gegevens zullen wij opvragen uit het kadaster en ons 

geografische informatie systeem. Uw gegevens worden na afronding van uw aanvraag permanent 

bewaard. U heeft recht op inzage, een kopie, rectificatie, wissing, beperking, bezwaar en het 

indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een verzoek daartoe kunt u doen 

via privacy@wetterskipfryslan.nl. Nadere informatie over de verwerking van uw gegevens en uw 

rechten vindt u op https://www.wetterskipfryslan.nl/over-de-site/privacyverklaring 
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