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Op 2 december 2010 heb ik uw verzoek ontvangen om advies op grond van 
artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening over het 
voorontwerpbestemmingsplan "Didam, Brede School Zuid en 
Kerkwijkweg 3 en 5". 

In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders 
heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
(VROM) aangegeven over welke nationale belangen uit de Realisatieparagraaf 
Nationaal Ruimtelijk Beleid (RNRB, TK 2007-2008, 31500 nr. 1) gemeenten altijd 
vooroverleg moeten voeren met het Rijk. Gemeenten verzoeken zelf de 
afzonderlijke rijksdiensten om advies. De VROM-Inspectie coördineert vervolgens 
de rijksreactie over voorontwerpbestemmingsplannen, -projectbesluiten en 
-structuurvisies richting gemeenten. 
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Het bovengenoemde plan geeft aanleiding tot het maken van de volgende 
opmerkingen, gelet op de nationale belangen zoals die zijn verwoord in de RNRB. 
Het nummer achter het nationaal belang verwijst naar het nummer in de RNRB. 

Nationaal belang 9: Milieukwaliteit en externe veiligheid 
Het akoestisch onderzoek maakt geen onderdeel uit van het digitale exemplaar 
van het voorontwerp. Derhalve is niet in detail na te gaan of het geluidsonderzoek 
gebaseerd is op de juiste uitgangspunten. Graag zou ik de cijfers van 2021 
waarnaar verwezen wordt, ontvangen zodat ik kan nagaan of deze overeenkomen 
met de prognosecijfers van Rijkswaterstaat. Uiteraard kunt u ten allen tijde een 
verzoek aan mij richten voor de prognosecijfers van Rijkswaterstaat. 
Ervan uitgaande dat de prognosecijfers juist zijn, heb ik verder geen opmerkingen 
ten aanzien van de getrokken conclusies. 
Ik wil u erop attenderen dat de planhorizon voor het vastgestelde 
bestemmingsplan minimaal 10 jaar dient te zijn. Aangezien het voorontwerp 
gebruik maakt van het jaar 2011 met prognosecijfers voor 2021, dient het 
bestemmingsplan uiterlijk eind dit jaar vastgesteld te worden om aan deze eis uit 
de Wet geluidhinder te kunnen voldoen. 
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Contactpersoon is mevrouw Y. Borgers, Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland, 
telefoonnummer 026-3688911. 

Ik vertrouw erop dat u de opmerkingen op een adequate wijze zult verwerken in 
het bestemmingsplan. 

Hoogachtend, 
de directeur-inspecteur van het 
Inspectoraat Generaal VROM, 
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