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In de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel wordt er een nieuwe toevoerleiding
gecreëerd voor het gasdrukmeet- en regelstation. In dit wateradvies geven wij aan welke
punten vanuit het aspect water in het plangebied van toepassing zijn voor dit project. Ook
gaan we in dit advies in op de objecten van Wetterskip Fryslân, zoals rioolpersleidingen, die
in of langs het plangebied liggen.

Veiligheid
In het plangebied liggen regionale keringen. De regionale waterkering beschermt het
achterliggende gebied tegen hoge waterstanden in de Friese boezem. De regionale kering
heeft met een bepaalde hoogte een kerende werking. De kerende werking moet u te allen
tijde handhaven. Langs de regionale kering ligt een beschermingszone van 5 meter. Deze
beschermingszone is nodig voor het beheer en onderhoud aan en bescherming van de kade.
Het is niet toegestaan om werken uit te voeren aan de kade of in de beschermingszone.
Voor werkzaamheden binnen de kernzone en de beschermingszone van de Regionale
kering is een watervergunning nodig. Ook voor het (ondergronds) kruisen van de kering met
leidingen is een watervergunning nodig. Meer informatie over de watervergunning staat
onder Waterwet in dit advies.

Voldoende
Hoofdwatergang
De leiding kruist diverse hoofdwatergangen. Hoofdwatergangen hebben een belangrijke
aan-, af- en doorvoer functie. Voor het onderhoud van deze watergangen is aan beide zijden
een beschermingszone van 5 meter vanaf de oever noodzakelijk. In dit gebied mag u geen
obstakels realiseren. Voor werkzaamheden in de kernzone en de beschermingszone van de
hoofdwatergang, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van leidingen, is een watervergunning
nodig.
Schouwwatergang
In/ het plangebied liggen schouwwatergangen. Schouwwatergangen zijn belangrijk voor de
aan-, af- en doorvoer van water. De eigenaren van de aanliggende percelen zijn
verantwoordelijk voor het onderhoud aan de schouwwatergang. Bij het uitwerken van de
plannen is het nodig er rekening mee te houden dat de schouwwatergang bereikbaar blijft
voor onderhoud.
Grondwateronttrekking
Bij de aanleg van infrastructuur is het vaak nodig om het grondwater te verlagen om het
werk droog uit te kunnen voeren. Voor het onttrekken van grondwater is een vergunning of
melding nodig. Ook het lozen van onttrokken grondwater is meldingsplichtig. Om te weten
of u met een melding kunt volstaan of een vergunning nodig hebt, kunt u contact opnemen
met Cluster Vergunningverlening van Wetterskip Fryslân. Meer informatie over de
watervergunning en de meldingsplicht vindt u onder Waterwet in deze brief.
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Kwaliteit
Rioolwaterpersleiding
Binnen het plangebied ligt een rioolwaterpersleiding van Wetterskip Fryslân. De
rioolwaterpersleiding moet bereikbaar blijven voor onderhoud en in geval van calamiteiten.
Indien het niet mogelijk is om bij de aanleg van de leiding in het gebied rekening te houden
met de ligging van de persleiding, dan is het nodig om de persleiding om te leggen. U kunt
hiervoor contact opnemen met Wetterskip Fryslân.
Lozen van afvalwater
Voor het lozing van verontreinigd water op het oppervlaktewater kunt u contact opnemen
met Cluster Vergunningverlening van Wetterskip Fryslân. Dit om te bepalen of er voor de
lozing een melding of een watervergunning nodig is. Meer informatie over de
watervergunning en de meldingsplicht vindt u onder Waterwet in deze brief.
Waterkwaliteit
Om een goede waterkwaliteit te realiseren is het nodig dat u voorkomt dat
milieubelastende stoffen in het oppervlaktewater terecht komen. De bouwwijze en
onderhoudstechniek moeten emissievrij zijn.

Overige
Waterwet
Voor alle activiteiten in en nabij het watersysteem, waaronder het lozen van afvalwater op
het oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of het aanbrengen van een wijziging
in het watersysteem, dient u een watervergunning aan te vragen of een melding te doen bij
Wetterskip Fryslân. 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. De aanvraag voor een
watervergunning
of
de
melding
kunt
u
ook
gelijktijdig
met
de
omgevingsvergunningaanvraag
indienen
via
het
omgevingsloket
online
(www.omgevingsloket.nl).
Procedure
Wij gaan er van uit dat u de in deze watertoets vermelde adviezen opvolgt en meeneemt in
de verdere planvorming.
Leidraad Watertoets
In de Leidraad Watertoets staan de uitgangspunten waarmee het nodig is om rekening te
houden bij het ontwikkelen van ruimtelijke plannen. Daarnaast staat in de Leidraad
achtergrondinformatie over de verschillende onderwerpen en informatie over hoe u het
wateradvies kunt verwerken in het ruimtelijke plan. De Leidraad Watertoets is te
raadplegen op onze website: www.wetterskipfryslan.nl/watertoets.
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Figuur 1, overzicht plangebied,indicatie, Jistrum – Kootstertille, rioolpersleiding

Figuur 2, overzicht plangebied,indicatie

