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Bijlage(n): 

Geacht college, 

Op vrijdag 14 februari 2014 heeft u het voorontwerp bestemmingsplan Zandwinning 
Werfhout te Didam toegestuurd. Op 4 maart 2014 heeft u aanvullend de geohydrologische 
onderzoeken (2010 en 2014) toegestuurd. In het kader van het vooroverleg als bedoeld in 
artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening is dit de voorlopige reactie van waterschap 
Rijn en IJssel. 

Wateradvies 
Na beoordeling van de ingediende stukken geeft het door u toegezonden plan aanleiding tot 
het maken van de volgende opmerkingen, ik verzoek u: 

» de resultaten van het rapport geohydrologisch effectenstudie (projectnummer 
VN-59410-1) d.d. 16 januari 2014 te beschrijven in het bestemmingsplan. 

* het ruimtebeslag van het oppervlak van 10 hectare vast te leggen op de verbeelding 
in de functie Bedrijf-Zandwinning. Dat ruimtebeslag staat in relatie met artikel 3 
Bedrijf-Zandwinning 3.1 bestemmingsomschrijving lid a. 

« bij de bestemmingsregels artikel 3 Bedrijf-Zandwinning 3.1 bestemmingsomschrijving 
lid f toe te voegen watervoorzieningen. 

« bij de bestemmingsregels artikel 4 Verkeer 4.1 bestemmingsomschrijving lid g toe te 
voegen watervoorzieningen. 

« op te nemen dat voor herinrichting van diepe plassen ofwel verondiepen van diepe 
plassen, het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is. 

» op te nemen dat op de legger watergangen de Keur van toepassing is. 

Ik adviseer u deze opmerkingen in het plan door te voeren alvorens het verder in procedure 
te brengen. Aangezien ik geen volledig advies uit heb kunnen brengen omdat enkele 
thema's onvoldoende zijn uitgewerkt, wil ik graag het voorontwerp bestemmingsplan 
nogmaals beoordelen, waarna u van mij een definitief wateradvies ontvangt. Mocht u nog 
andere wijzigingen aanbrengen in het plan dan word ik daar graag van op de hoogte gesteld. 

Met vriendelijke groet, 

drs. M.M. Klieverik 
manager Waterbeheer 
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