
  
Beste Jan Jacob Posthumus,  
  
Hierbij het wateradvies voor het opwaarderen van een bestaande camping It Kroese Beamke, Nije 
Drintsewei 6 – Bakkeveen per mail.  
Betreft het opwaardering camping met 10 recreatiewoningen (trekkershutten)en twee 
groepsaccomodaties (binnen de footprint van bestaande schuren) 
  
Hoofdwatergang 
Langs het plangebied ligt een hoofdwatergang. 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 bebouwing of 
opgaande houtbeplanting realiseren.  
  

 
Figuur, overzicht hoofwatergang, blauwe lijn 
  
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.  
  
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 vergunning 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. Wij vragen u om het wateradvies te communiceren met de initiatiefnemer. 
Wanneer u de vermelde adviezen opvolgt zien wij met betrekking tot het voorliggende plan geen 
waterhuishoudkundige bezwaren. Hierbij geven wij dan ook een positief wateradvies. De 
watertoetsprocedure is hiermee wat ons betreft afgerond. 

http://www.wetterskipfryslan.nl/watertoets
http://www.wetterskipfryslan.nl/
http://www.omgevingsloket.nl/


  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Reijer Tamminga 
Planvormer 
Werkdagen: ma | di | wo | do 
06 – 4617 2816 
  
Wetterskip Fryslân T 058 – 292 2816 F 058 – 292 2223 | Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden E 

rtamminga@wetterskipfryslan.nl | www.wetterskipfryslan.nl   
  
Denk aan het milieu voordat u dit bericht print 
  
  

 

Het hoofdkantoor van Wetterskip Fryslân is tijdelijk gehuisvest in Crystalic Business Centre.  

 

NB Het laboratorium is nog steeds gehuisvest aan de Harlingerstraatweg 113.  

 

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). 
Wetterskip Fryslân staat niet in voor een correcte, tijdige overbrenging van dit bericht. E-mail wordt door Wetterskip 
Fryslân niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan 
persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.  

 
 

mailto:rtamminga@wetterskipfryslan.nl
http://www.wetterskipfryslan.nl/
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