
Waterschap "HE Rijn en IJssel

College van burgemeester en wethouders
van de gemeer
Postbus 47
6940 BA DIDAM

Verzenddatum:
Nummer:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Onderwerp:

Contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:
Kopie aan:

0 9 AUG. 2010
1 rt - 1 d^i «8 n
|O • 1 UJ 9 V

2 juli 2010
mail Lucas Meulman
Wateradvies Didam, Brede
School Noord en Woningen

N.E. Otten
0314-369557
n.otten@wrij.nl
auteur
Provincie Gelderland, R.
Kohutnicki, Postbus 9090,
6800 GX Arnhem

Bijlage(n):

Geacht college,

Op vrijdag 2 juli 2010 heeft u het voorontwerp bestemmingsplan Didam, Brede School Noord
en Woningen te Didam toegestuurd. In het kader van het vooroverleg als bedoeld in artikel
3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening is dit de reactie van waterschap Rijn en IJssel.

Bij aanvang van de planvorming van het project Didam, Brede School Noord en Woningen te
Didam zijn afspraken gemaakt tussen waterschap en gemeente over de te volgen
processtappen en de voor dit plan relevante inhoudelijke waterthema's. Daarnaast heeft het
waterschap u informatie over het watersysteem verstrekt.

Wateradvies
Na beoordeling van de ingediende stukken geeft het door u toegezonden plan aanleiding tot
het maken van de volgende opmerking:
Op pagina 33 van de toelichting van het concept voorontwerp bestemmingsplan is de
watertoetstabel weergegeven. Helaas mis ik in de waterparagraaf de toelichting van de
relevante waterthema's. De toelichting van de relevante waterthema's staan wel in bijlage 6
van het voorontwerp bestemmingsplan maar ik zou graag zien dat de toelichting ook in de
plantoelichting wordt vermeld.

Ik adviseer u deze opmerkingen in het plan door te voeren alvorens het verder in procedure
te brengen. Mocht u nog andere wijzigingen aanbrengen in het plan dan word ik daarvan
graag op de hoogte gesteld.

Met vriendelii
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Geacht college,

De provinciale afdelingen achten het onderhavige voorontwerp-bestemmingsplan een plan van
lokale aard. Zij zien vanuit de provinciale verantwoordelijkheid (conform de op 19 maart 2008
door Provinciale Staten vastgestelde Wro-Agenda) geen reden om hierover advies uit te
brengen.

Indien het plan ongewijzigd in procedure wordt gebracht, of wanneer eventuele wijzigingen geen
betrekking hebben op een provinciaal belang, hoeft u het ontwerp-bestemmingsplan noch het
vastgestelde bestemmingsplan aan de provincie toe te zenden. In dat geval kunt u, indien
gewenst, tevens gebruikmaken van de door Gedeputeerde Staten geboden mogelijkheid een
gewijzigd vastgesteld plan eerder dan na 6 weken te publiceren. Voor informatie over deze
mogelijkheid en over de manier waarop de provincie in de verschillende bestemmingsplanfases
betrokken wenst te worden bij gemeentelijke plannen wordt verwezen naar de brief van
Gedeputeerde Staten van 22 oktober 2009 met zaaknummer 2009-018420.

Als er bij u een concreet verzoek om een bouwvergunning of een vrijstelling van het
bestemmingsplan voorligt dat bij u is ingediend vóór 1 juli 2008 kan dit advies worden
aangemerkt als een advies op grond van artikel 10 Bro 1985 en kan het onderhavige
voorontwerp-bestemmingsplan worden aangemerkt als een categorie van gevallen zoals
bedoeld in artikel 19, lid 2, van de (oude) Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO).
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Volledigheidshalve wordt er hierbij nog op gewezen dat de VROM-Inspectie positief dient te
adviseren voordat u voor een project op grond van dit plan de vrijstellingsprocedure van artikel
19, lid 2, WRO kunt toepassen.

Hoogachtend,
namens de Algemeen Directeur
van de provincie Gelderland,

^Ordening Advisering




