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Ontwerp bestemmingsplan Opijnen

17 JULI 2020

-

Slotstraat

(0344) 64 90 07
a.jeuring@wsrl.nl

Geachte raad,

Hierbij ontvangt ude zienswijze van ons waterschap op het ontwerp bestemmingsplan Opijnen

-

Slotstraat.
Samenvatting plan
De initiatiefnemer is voornemens om vijf (senioren)woningen in het gebied te realiseren. Het
plangebied bestaat momenteel uit een verouderde boomgaard die deels ook wordt gebruikt voor
het houden van vee. De woningen worden allen individueel ontsloten op de Slotstraat met een dam
en duiker.
Doorlopen proces
Wij maken er bezwaar tegen dat het proces van de watertoets niet is doorlopen. Het voorontwerp
bestemmingsplan is in het kader van het verplichte vooroverleg niet aan het waterschap
voorgelegd. Het achterwege laten van de watertoets heeft geleid tot een aantal inhoudelijke en
juridische gebreken. Hieronder gaan wij daar nader op in.
We raden aan om de digitale watertoets (www.dewatertoets) te doorlopen. Op basis van de door u
ingevulde gegevens wordt een uitgangspuntennotitie opgesteld. Deze informatie kunt ugebruiken
om de waterparagraaf op te stellen. Zeker is al dat we uvragen onderstaande punten van bezwaar
op te nemen en/of verder uit werken.
Punten van bezwaar
Regels
Water en waterhuishoudkundige voorzieningen zijn binnen de bestemmingsomschrijving voor
'Groen' (artikel 3) niet mogelijk. Graag zien we deze toegevoegd.
Toelichting
Opnemen van het beleidskader en de Keur van het waterschap.
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Toelichting/regels/verbeelding
De consequenties van de planontwikkeling op het waterhuishoudkundige systeem zijn
onvoldoende in beeld gebracht. Wij vragen udit alsnog in beeld te brengen en dit te verwerken in
toelichting en -voor zover nodig- in regels en verbeelding.

•

De toename van verhard oppervlakte. Het waterschap hanteert een eenmalige vrijstelling
van 500m 2,waarvoor geen compensatie noodzakelijk is. Als hier gebruik van mag worden
gemaakt dan geldt dit alleen voor het gehele plangebied. Dit omdat de uitbreiding van 5
woningen onderdeel betreft van een groter planologisch geheel. De vrijstelling kan dus niet
per te bouwen woning ingezet worden.

•

De wijze waarop de toename van verhard oppervlakte wordt gecompenseerd en hoe
omgegaan wordt met het al aanwezige C-water.

Aandachtspunten
•

Bij de verhardingsbalans dient naast de verharding voor de woning ook een inschatting
gemaakt te worden voor de erf- en tuinverharding;

•

We zien graag hoe en waar watercompensatie in het plangebied wordt gerealiseerd. Deze
waterberging zal conform ons beleid een B-status moeten krijgen. Binnen of nabij het
plangebied is een C-watergang aanwezig, bij nieuwbouw wordt de status van bestaande
watergangen overwogen. Wij verwachten dat ude benodigde bergingsopgave kunt
combineren met de aanwezige C-watergang. Dit leidt naar verwachting tot een goed
onderhoudbare B-watergang. Wij zien graag een voorstel daartoe uitgewerkt. Op onze
website kunt umeer informatie vinden over de (ontwerp)-eisen voor compensatie.

•

Hoe wordt met gondwater, riool- en hemelwater omgegaan;

•

Welke werken zijn meldings- en vergunningsplichtig, zoals bijvoorbeeld de aanleg van
dammen met duikers.

Conclusie
Wij maken bezwaar tegen de bovenstaande onderdelen van het ontwerp bestemmingsplan en
verzoeken uom het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen conform onze opmerkingen. We
horen graag hoe onze zienswijze verwerkt wordt. Daarnaast is ons onvoldoende informatie
verstrekt waardoor we geen compleet advies kunnen verstrekken.
We bieden uaan om voorafgaand aan de vaststelling mee te kijken op welke wijze uonze
zienswijze wil verwerken en of de door uvoorgestelde wijzigingen voldoende zijn om de
waterhuishoudkundige belangen te borgen. Voor afspraken hierover kunt ucontact opnemen met
Adriana Jeuring te bereiken via (06) 82 1185 32 of per e-mail: a.jeuring@wsrl.nl.
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Wij verzoeken uvriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw bri ef sneller kunnen
beantwoorden.

