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ONTVANGEN 14 WW. 2011
AANGETEKEND MET HANDTEKENING RETOUR
Raad van de gemeente Voerendaal
Postbus 23000
6367ZG VOERENDAAL

Sittard, 23 november 2011
uw kenmerk : uw brief van : ons kenmerk : 201108854

behandeld door : M. ter Avest
doorkiesnummer : 046-4205748
e-mail
: m.teravest@overmaas.nl

gemandateerde bevoegdheid:
zienswijzen inzake ruimtelijke plannen
onderwerp:

zienswijze ontwerp bestemmingsplan
"Gemeentehuis Voerendaal"

Geachte Raad,

Van 13 oktober 2011 tot en met 23 november 2011 ligt het ontwerp bestemmingsplan
"Gemeentehuis Voerendaal" ter inzage. U heeft dit plan niet eerder aan ons voorgelegd in het
kader van de watertoets. Het plan geeft ons aanleiding tot het indienen van een zienswijze.
In uw plan gaat u uit van lozing van het hemelwater op de gemeentelijke riolering, omdat het
aanleggen van infiltratievoorzieningen niet mogelijk is en er in de nabijheid geen oppervlaktewater is om het hemelwater naar af te voeren.
Wij zijn van mening dat de onderbouwing van deze keuze te summier is en u te gemakkelijk
voorbij gaat aan een aantal alternatieve mogelijkheden. Er zijn wel degelijk andere mogelijkheden. Juist nu is er de kans om de waterhuishouding ter plaatse duurzaam in te richten en het
hemelwater af te koppelen van het gemengde rioleringsstelsel. Daarvoor zijn verschillende
voorzieningen te treffen (bijvoorbeeld een bergingsriool of groendaken). Een beter onderzoek
naar de doorlatendheid van de bodem en alternatieve waterbergingsvoorzieningen, al dan niet
met een mogelijke vertraagde afvoer, achten wij hier op zijn plaats.
Wij verzoeken u het plan op dit punt te herzien en goede afkoppelingsmaatregelen te treffen. Bij
eventuele vragen over deze zienswijze kunt u contact opnemen met de heer M. ter Avest.
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Het is gebruikelijk bij ruimtelijke ontwikkelingen de watertoetsprocedure te doorlopen alvorens het
ontwerpplan ter inzage wordt gelegd. De watertoets heeft als doel elkaar vroegtijdig te informeren
over waterbelangen in ruimtelijke plannen en samen te denken over maatwerkoplossingen. Op
deze wijze kunnen waterbelangen goed in het plan worden verankerd en wordt tevens voorkomen dat het waterschap genoodzaakt is een zienswijze in te dienen voor zaken die ook met
vroegtijdige afstemming geregeld hadden kunnen worden. Daarom zijn wij nu genoodzaakt deze
zienswijze in te dienen.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur,
krachtens mandaat,
1

ing. J.M.G. In den Kleef,
secretaris/directeur
Waterschap Roer en Overmaas

201108854

provincie limburg

ONTVANGEN 2 6 OKT. 2011
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Voerendaal
Postbus 23000
6367ZG VOERENDAAL

VERZONDEN 2 5 OKT. 2011
Cluster/Bureau

ROZ

Behandeld

L.G.M. Van Birgelen

E-mail

lgm.droog@prvlimburg.nl

Telefoon

(043)3897952

Ons kenmerk

2011/58862

Faxnummer

(043)3897977

Vpl. nummer

Uw kenmerk

Bijlage(n)

Maastricht

24 oktober 2011

Onderwerp
Geen zienswijzen ex artikel 3.8.1 Wro

Ontwerp-bestemmingsplan "Gemeentehuis Voerendaal", hierna te noemen het plan.

Geacht College,
Wij hebben het plan op 20 oktober 2011 ontvangen en ingeschreven onder bovenvermeld kenmerk.
Wij delen u mede, dat de beoordeling van het plan op grond van artikel 3.1.1 Bro geen aanleiding heeft
gegeven tot het maken van opmerkingen. Ook thans zien wij geen aanleiding om ten aanzien van het
plan een zienswijze in te dienen.
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ing.
mg. J . Antonides,
Antonides
afdelingshoofd
Ruimtelijke Ontwikkeling

Bezoekadres:
Limburglaan 10
N L - 6 2 2 9 G A Maastricht

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
postbus@prvlimburg.nl

Tel + 31 (0)43 389 99 99
Fax + 31 (0)43 361 80 99
www.limburg.nl

Bankrekening
Rabobank
13.25.75.728

Bereikbaar via:
Lijn 1 (richting De Heeg)

\ Zienswijzen-nota bestemmingsplan 'Gemeentehuis Voerendaal'
Nr. Indiener
1

Waterschap
Roer en
Overmaas

Weergave zienswijze

Beantwoording

De onderbouwing die ten grondslag ligt aan
de overweging om op het gemengde riool te
lozen is onvoldoende. Indien infiltratie ter
plaatse niet mogelijk is, zijn er alternatieven in
de vorm van groene daken of een
bergingsriool. Een beter onderzoek naar de
doorlatendheid van de bodem en alternatieve
waterbergingsvoorzieningen, al dan niet met
een mogelijke vertraagde afvoer, acht het
Waterschap op zijn plaats.

Voor plannen waarbij door de aard of omvang
van het plan geen gevolgen voor de
waterhuishouding te verwachten zijn, is geen
advies van het Waterschap nodig en volstaat
in principe de ‘korte watertoets-procedure'.
Daarbij bepaalt de gemeente zelf aan welke
waterhuishoudkundige randvoorwaarden het
plan moet voldoen. In onderhavig geval neemt
de totale oppervlakte verharding door het plan
niet toe. De oppervlakte dakverharding neemt
af. Er zijn derhalve geen negatieve gevolgen
voor de waterhuishouding te verwachten. De
zienswijze heeft aanleiding gegeven om de
afkoppelmogelijkheden te bezien. In de
ontwerpen voor de toekomstige bebouwing is
reeds rekening gehouden met het afkoppelen
van de hemelwatervoorziening.

Gevolgen voor plan

In het vast te stellen bestemmingsplan wordt
in paragraaf 5.4 van de toelichting
aangegeven dat het hemelwater afkomstig
van (dak)verhardingen niet direct zal worden
geloosd op de reguliere riolering, maar dat
wordt voldaan het uitgangspunt van
'afkoppelen'. De volgende voorwaarden
worden in de toelichting op het
bestemmingsplan opgenomen:
•
nieuwe verharde oppervlakken en
daken van nieuwe panden worden
niet direct aangesloten op de reguliere
riolering, maar hemelwater wordt
gescheiden dan wel gebufferd
afgevoerd;
•
in het bouwtechnisch plan, dat
onderdeel gaat uitmaken van de
aanvraag om omgevingsvergunning,
De afkoppelvoorzieningen worden momenteel
dient de initiatiefnemer de afkoppelonderzocht op technische en financiële
voorziening nader te detailleren,
haalbaarheid. Een keuze zal worden gemaakt
waarbij aandacht dient te worden
ten tijde van de aanvraag om omgevingsbesteed aan de aard en omvang van
vergunning voor de bouw van het
de voorziening, de toevoer van het
gemeentehuis.
dak naar de voorziening en het
beheer.
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