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Erik Mosterman

Van: Hesp, Carola [c.hesp@zuiderzeeland.nl]
Verzonden: maandag 23 augustus 2010 11:49
Aan: Erik Mosterman
Onderwerp: RE: Bevestiging van de Watertoets : 20100728-37-2196
Bijlagen: image001.jpg; image002.jpg; image003.jpg

Categorieën: Categorie Rood

Geachte heer Mosterman, 

 

Via de digitale watertoets heeft u een verzoek tot een wateradvies ingediend voor het 

bestemmingsplan Biddinghuizen Centrum. 

Uit de uitgangspuntennotitie begrijp ik dat het gaat om een plan waarbij geen toename verhard 

oppervlak plaatsvindt, maar wel het aantal woningen toeneemt (vanwege toename 

vervuilingseenheden) en het aantal parkeerplaatsen. 

Ik neem aan dat u bezig bent een bestemmingsplan op te stellen. Indien u de waterparagraaf al 

gereed heeft dan zien wij deze graag tegemoet en dan kunnen wij daarop reageren.    

Indien u nog niet zover bent, dan vragen wij u in de waterparagraaf een korte berekening op te nemen 

waarin u aantoont dat er geen toename verhard oppervlak optreedt t.o.v. de huidige situatie. Verder 

zien wij graag aangegeven hoe wordt omgegaan met het afstromend regenwater van parkeerplaatsen 

en of er een zuiverende voorziening wordt toegepast. 

 

Heeft u naar aanleiding hiervan vragen dan kunt u met mij contact opnemen. Per mail ben ik het beste 

bereikbaar; zie onderstaand mailadres. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Carola Hesp 

 

 

Waterschap Zuiderzeeland  

Adres: Lindelaan 20, 8224 KT Lelystad 

 Postbus 229, 8200 AE, Lelystad 

E-mail: c.hesp@zuiderzeeland.nl 

Tel: (0320) 274 876 

Fax: (0320) 247 919 

 

 
Kijk ook eens op onze site: www.zuiderzeeland.nl  

 

Van: Erik Mosterman [mailto:EMosterman@burovijn.nl]  

Verzonden: woensdag 28 juli 2010 11:39 

Aan: Watertoets 

Onderwerp: FW: Bevestiging van de Watertoets : 20100728-37-2196 

 
Beste heer/mevrouw, 
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Via deze weg wil ik graag een wateradvies aanvragen voor het project behorend bij deze aanvraag. 

 

 

Met vriendelijke groet, 
  
Erik Mosterman 
Ruimtelijk Adviseur 
Buro Vijn 
  
T 058-2564075 
E emosterman@burovijn.nl 
I www.burovijn.nl 

 

 

Van: De Digitale Watertoets [mailto:noreply@dewatertoets.nl]  

Verzonden: woensdag 28 juli 2010 11:24 

Aan: Erik Mosterman 
Onderwerp: Bevestiging van de Watertoets : 20100728-37-2196 

 

 
 
 
Geachte heer/mevrouw , 
 
U heeft een digitale watertoets uitgevoerd op de website www.dewatertoets.nl. De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het 
beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland. In de bijlage vindt u de documentatie die bij de toets hoort. Wij verzoeken u de bijlagen 
goed door te nemen. Naast een samenvatting van de toets, treft u één van de volgende documenten aan afhankelijk van de procedure die 
u heeft doorlopen:  

• paragraaf geen waterschapsbelang 

• standaard waterparagraaf korte procedure 

• uitgangspuntennotitie normale procedure 

Mocht u vragen hebben over deze toets dan kunt u contact opnemen met het waterschap. 
 
met vriendelijke groet, 
 
Waterschap Zuiderzeeland 
postbus: 229 
postcode: 8200 AE 
plaats: Lelystad 
telefoon: 0320 274911 
 

 
Disclaimer 
De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de geadresseerde. Indien u 
deze e-mail per ongeluk ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de opsteller daarvan, het bericht te vernietigen en 
de inhoud daarvan niet te gebruiken of aan derden te openbaren.  




