datum
23-4-2018
dossiercode 20180423-38-17700
Instemming waterschap met ontwikkeling via doorlopen korte procedure Digitale Watertoets
Geachte heer/mevrouw,
Uit de digitale watertoets blijkt dat het ruimtelijk plan onder de korte procedure valt. De verhardingstoename en/of -afkoppeling
is maximaal 2.000 m2. Het plangebied valt buiten de ruimtelijk begrensde waterbelangen.
Wij verzoeken u bij de bouw af te zien van het gebruik van uitlogende bouwmaterialen. Hiermee worden bijvoorbeeld zink en
koper in daken, gevels, goten en leidingen bedoeld.
Eventueel benodigde vergunningen worden niet de digitale watertoets geregeld. Voor de verwerking van afvalwater is de
gemeente meestal het bevoegde gezag. Voor een oppervlaktewaterlozing is vaak een watervergunning nodig. U kunt hierover
contact op te nemen met het Waterwetloket: (073) 615 83 33 of info@aaenmaas.nl.
Heeft u vragen of opmerkingen over de Digitale Watertoets? Neem contact met ons op via watertoets@aaenmaas.nl.
Tot slot streeft waterschap Aa en Maas streeft ernaar om correcte en actuele informatie via de Digitale Watertoets aan te
bieden. Aan het beschikbaar gestelde kaartinformatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Waterschap Aa en Maas
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik of de informatie die via deze
applicatie beschikbaar wordt gesteld.
Ligging plangebied
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datum
23-4-2018
dossiercode 20180423-38-17700
Samenvatting uitkomsten digitale watertoets
Persoonlijke gegevens aanvrager
Projectnaam: Torrentinusstraat 6
Naam aanvrager: Casper Kalb
Organisatie: Projectaandrijving
Straat/Postbus: Rector de Vethstraat
Huisnummer: 16
Postcode: 5425 VM
Plaats: De Mortel
Telefoon: 0620077740
E-mail: 0620077740
Contactpersoon gemeente
Naam gemeente: Gemert-Bakel
Contactpersoon: Steffie Renders
Telefoon: 0492-378500
E-mail: steffie.renders@gemert-bakel.nl
Kaartmateriaal
Heeft het ingetekende plangebied kaartmateriaal geraakt?
nee
Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Gemert-Bakel
Vragen:
Houdt het plan uitsluitend een interne functieverandering voor een gebouw in? Hierbij is ook geen sprake van een
verhardingstoename en/of afkoppeling van hemelwater?
nee
Is er sprake van een directe lozing van afvalwater op oppervlaktewater?
nee
Vervolgvragen:
Omvat het plan een verhardingstoename of een afkoppeling van hemelwater(oppervlak) waarbij het oppervlak 2000 m2 of meer
bedraagt?
nee
Betreft het de bouw van minimaal 100 woningen en/of de (her)ontwikkeling van een bedrijventerrein?
nee
Is er sprake van een grondwateronttrekking (inclusief drainage)?
nee

Aanvullende vragen:
Hoe wordt in het plan het hemelwater verwerkt?
1 Via een gescheidenstelsel: hemelwater wordt geïnfiltreerd ja
2 Via een gescheiden stelsel: hemelwater wordt vertraagd afgevoerd naar oppervlaktewater
3 Via een gemengd stelsel
Worden er materialen gebruikt waardoor het afstromende hemelwater verontreinigd kan raken?nee
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