


datum 29-6-2020 
dossiercode 20200629-63-23683 

Samenvatting van de watertoets(geen waterschapsbelang) 

In dit document vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens op de website www.dewatertoets.nl. De toets is uitgevoerd op 
een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van waterschap Vechtstromen. Voor algemene informatie over de watertoets van 
Vechtstromen kunt u ook terecht op de website van het waterschap www.yechtstromen.nlMocht u specifieke vragen hebben naar aanleiding 
van deze toets dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 088- 220 3333. U kunt ook een email sturen naar info@vechtstromen.nl. 

Uit deze toets komt de procedure geen waterschapsbelang. 

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

Gegevens aanvrager: 

Adres: postbus 30.001 

Postcode: 7800 RA 

Plaats: Emmen 

Telefoon: 

Gegevens gemeente: 

Naam: Emmen 

Telefoon: 14591 

Plan gegevens: 

Naam plan: Nieuw-Schoonebeek, Huurdemanlaan 17 

Omschrijving van het plan: 

functiewijziging van huisartsenpost naar particuliere, vrijstaande woning 



Plan adresgegevens: 

Adres: Huurdemanlaan 17 

Postcode: 

Plaats: Nieuw-Schoonebeek 

Kadastraal: 

Ingevoerde plan gegevens: 

Geraakte kaartlagen: 

Heeft u een beperkingsgebied geraakt? nee 

Het grootste deel van het door u ingetekende plangebied ligt in de gemeente Emmen. 

Toets vragen: 

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

2) Worden in het plan meer dan 10 wooneenheden gerealiseerd? nee 

3) Is er in of rondom het plangebied sprake van wateroverlast of grondwateroverlast? nee 
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Dit doonnmt Ül ecn ...+mnatisc'll gcgcnccnl bestand ap bui& \lllll ik dDar 11 iJl8Cftldc SCFTCU. Ubcnt lkkoonl ppm mctdc door 11 
ID&ovuldo 11.'ti- ea ubocA Wlldaard llb 1111r waadlcld i.btbhn iD&ffuld. 

CopydgbtDigjtdo w.-ioec. -hllp:l!www.dewatatoetul//Dit doc:QmOili il~ \'ia clo 'Wlbcite hap:l/www.d~/. Het 
doo™4t'11198allecm WGn!mp'bmikttm behoovuYllllbc!tplD, clltinclit&x.nml ia mmdnvm. De infö1 -ma illclitdmnmt n 
hO!ldbmr lot mainwl 1 jaar, gammd vmaf dll pw""""e dam in dit dociliil6lll:. 


