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Gegevens aanvrager:

Gegevens project:
Restauratie rijksmonument en omzetting naar woning, Noorddijk '. Beemster
Noorddijk.
t463PI
Noordbeemster

Gegevens plangebied:

leeft u een beperkingsgebied geraale?
Ja

Het beperkingsgebíed wat geraakt is, betrefi

- Zonering regionale waterkering

lYelke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebiedT
Beemster

Basisvragen:
Gaat het om een ruimtelijk plan døt uitsluitend een functíewíjziging van bestaande bebottwing inhoudt?
nee

Vervolgvragen:
Neemt ín het plan het verharde oppervlakvan verharding en bestrating toe met meer dan 2000 m2?

Maah het plan deel uit van een groter plan dat in onnttikkeling is of wordt genomen?
nee

Heeft het plan een tijdelijke of permanente verandering van het oppervlaktewaterpeil tot gevolg?
nee

[s er in of rondom het plangebied sprake van (grond)wateroverlast? (Vraag andere partijen (particulieren) als u het antwoord niet weet)
nee

Betreft het plan een algehele herziening van een bestemmingsplan, een stnrctuurvisie, masterplan, herstructureringsplan, tracébesluit,



rtrichtingsplan of grootschalige wegreconstructie?

Aanvullende wagen (normale procedure)
Neernt door het plan de hoeveelheítl verharding toe met een hoeveelheid tussen de 800 en 2000 m2?
nee

Hieronder kunt u in m2 aangeven met welke hoeveelheid de verharding toeneemt. Indien er geen toename is, vult u 0 in.
62rn2

Hoe wordt in het plan het afvalwaîer en het hemelwater behandeld?
Via een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geihfiltreerdVia een gescheiden stelsel: hemehryater wordt afgwoerd naar het oppervlaktewater

Vinden er activiteíten plaats op het verharde oppervlak waardoor verontreinigingen kunnen afspoelen en het oppervlaktewater mogelijk
belastwordt?
nee

Is er in of grenzend aan het plangebied oppervlaHewater aamvezig?
ja

l(orden er in het plan wíjzigingen in het oppervløHewatersysteem aangebracht of vinden er werløaamheden pløats binnen 5 meter van een
waterloop?
Ja

[s er sprake van een tijdelijke of permanente grondwateronttrekking erdof -lozing?
nee

Afbeelding plangebied en eventueel geraakte kaartlagen
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