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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. Heeft u vragen
over de watertoets dan kunt u contact opnemen met het Waterschap Drents Overijsselse Delta (088-2331200) of een bericht
sturen naar info@wdodelta.nl onder vermelding van: Vraag watertoets "naam plan/plaats".

Uit deze toets volgt de procedure geen waterschapsbelang.

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

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

Uw gegevens

Jeroen Nijsink
Gemeente Rijssen-Holten
Raalterweg 44, Bosschool
j.nijsink@rijssen-holten.nl
(0548) 854 440

Schild 1
7461 DD
Rijssen

Gegevens gemeente

Rijssen-Holten
Jeroen Nijsink
(0548) 854 440
j.nijsink@rijssen-holten.nl
---------------------------------------------------------------------------------------

Planbeschrijving

Naam en/of omschrijving van het plan:

Raalterweg 44, Bosschool. De gemeente Rijssen-Holten wenst een wijziging van de bestemming "maatschappelijk" naar
"wonen" zo dat het pand meer gebruiksmogelijkheden heeft en hierdoor niet in verval raakt. Op de locatie is een functie
aanwezig die planologisch niet meer op de locatie past. Door een bestemmingswijziging wordt langdurige leegstand voorkomen.

Adres plangebied

Raalterweg 44

7451KC Holten

Kadastraal adres



HTN03H1294
---------------------------------------------------------------------------------------

Ingevoerde plangegevens

Kaartlagen

Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
ja

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Rijssen-Holten

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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