
datum 10-6-2016
dossiercode    20160610-4-13152

Samenvatting van de watertoets

In dit document vindt u een overzicht van de door u ingevoerde gegevens op http://www.dewatertoets.nl//. De toets is
uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Voor eventuele
vragen kunt u contact opnemen met Hugo van Dijk van de afdeling Strategie en Beleid van het Waterschap Drents Overijsselse
Delta (088 - 2331500 of mailto:hugovandijk@wdodelta.nl). U kunt ook een email sturen naar watertoets@wdodelta.nl.

Uit deze toets volgt de procedure geen waterschapsbelang.

Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

---------------------------------------------------------------------------------------

Uw gegevens

A. van de Streek
Bouwkundig teken- en adviesburo van de Streek
Wittensteinse Allee 4 in Kamperveen
info@vdstreek.nl
+31525621711

Molenpad 3a
8097PH
Oosterwolde

Gegevens gemeente

Kampen
Mevr. P. Schepers
0625006721
P.Schepers@Kampen.nl
---------------------------------------------------------------------------------------

Planbeschrijving

Naam en/of omschrijving van het plan:

Wijziging bestemmingsplan Wittensteinse Allee 4 Kamperveen (het splitsen van een karakteristieke boerderij in 2 woningen)

Adres plangebied

Wittensteinse Allee 4

8278 AN Kamperveen

Kadastraal adres

IJsselmuiden, G, 439



---------------------------------------------------------------------------------------

Ingevoerde plangegevens

Kaartlagen

Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
nee

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Kampen

Vragen

Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt?
ja

Worden in het plan meer dan 10 wooneenheden gerealiseerd?
nee

Is er in of rondom het plangebied sprake van wateroverlast of grondwateroverlast?
nee
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
Resultaat
Op basis van de ingevoerde gegevens opw http://www.dewatertoets.nl// is gebleken dat er bij dit plan geen



waterhuishoudkundige aspecten van belang zijn. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft geen belang bij dit plan.
Binnen het bestemmingsplan of projectbesluit kunt u gebruik maken van de aangeleverde paragraaf geen waterschapsbelang.

---------------------------------------------------------------------------------------
Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan
met de door u ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben ingevuld.
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