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Geacht college,
Sinds woensdag 6 maart ligt het ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied, herziening 2019
voor gemeente Aalten ter inzage. Wij maken bij deze graag gebruik van de mogelijkheid om
een zienswijze in te dienen.
Het betreft een ontwerp-bestemmingsplan met een herziening op perceelsniveau van het op
21 maart 2017 door de gemeenteraad van Aalten vastgestelde bestemmingsplan ‘Landelijk
Gebied 2015’. Voor 22 locaties wordt een herziening van het bestemmingsplan opgenomen
in dit bestemmingsplan.
In hoofdstuk 24 zijn onderzoeksresultaten per milieuthema opgenomen. Hierbij wordt
aangegeven dat daar waar relevant per ontwikkeling in de betreffende hoofdstukken
ingegaan is op relevante milieuthema’s, en dat algemene milieuthema’s in hoofdstuk 24
staan. Paragraaf 24.1 Watertoets gaat in op het thema water. Hierin is de watertoetstabel
opgenomen. Deze bevat vragen om inzichtelijk te maken welke wateraspecten relevant zijn
voor de ontwikkelingen. In paragraaf 24.1 zijn alle vragen met “nee” beantwoord. Dit is echter
onjuist. Voor enkele ontwikkelingen geldt dat er vragen zijn die met “ja” beantwoord dienen te
worden. Voor een bestemmingsplan als deze welke vele ontwikkelingen omvat is het van
belang om, indien relevant, de wateraspecten per ontwikkeling te benoemen en te
beschrijven hoe hiermee omgegaan wordt.
Wij vragen u voor de ontwikkelingen waar wateraspecten aan de orde zijn, een beschrijving
hiervan op te nemen. Het gaat bij de betreffende ontwikkelingen om:
• Toename verharding van 500 m2 of meer
• Een leggerwatergang van het waterschap in of direct aan het perceel van de
ontwikkeling.
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Het betreft de volgende ontwikkelingen:
Ontwikkeling
Aaltenseweg 83

Wateraspect en relevantie
Ligging direct langs watergang:
Keurzone van 5 meter vanaf de
watergang waar vergunning nodig is
voor werkzaamheden
Toename verharding:
Agrarische bestemming wordt omgezet naar
sport ten behoeve van parkeren. Het gebied
bevat circa 1.100 m2. Vermoedelijk wordt dit
verhard. Bij toename verharding van 500 m2 of
meer dient compensatie plaats te vinden
(waterberging).
Aangegeven moet worden op welke wijze deze
compensatie plaats zal vinden.
Toename verharding:
Dit betreft de realisatie van een nieuw
clubgebouw. Het is onduidelijk hoe groot deze
precies wordt. Bij toename verharding van 500
m2 of meer dient compensatie plaats te vinden
(waterberging).
Aangegeven moet worden op welke wijze deze
compensatie plaats zal vinden.
Toename verharding:
Het is onduidelijk of hier sprake is van een
toename verharding van 500 m2 of meer. Bij
toename verharding van 500 m2 of meer dient
compensatie plaats te vinden (waterberging).
Aangegeven moet worden op welke wijze deze
compensatie plaats zal vinden.
-

Bredevoortsestraatweg llOa

Europastraat 6a

Varsseveidsestraatweg 92,92a, 94

Als algemene uitgangspunten zijn van belang dat:
Vuilwater op het vuilwaterriool gaat
Hemelwater niet op het vuilwaterriool komt
Voor het buitengebied geldt ook de trits vasthouden, bergen en afvoeren.
Als uitgangspunt hanteren dat minimaal 40 mm berging op het perceel moet worden
geborgen. Dit kan zijn bergingsvijver, infiltratie sloten etc. Rechtstreeks lozen op de
watergang van het waterschap zonder een buffering/berging wordt niet toegestaan.
De planontwerper realiseert de berging in overeenstemming met het landschappelijke
inpassingsplan.
De toets norm wateroverlast landelijk gebied is 1/10 jaar. Bij de aanleghoogte van het
bouwwerk hiermee rekening houden.
Voor watergangen van het waterschap dient rekening gehouden te worden met het
feit dat de watergangen onderhouden moeten kunnen worden, en bereikbaar moeten
zijn voor onderhoud. Daarnaast geldt er een beschermingszone waarin alle
werkzaamheden vergunningplichtig zijn.
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Indien er sprake is van nieuwe bebouwing en/of verharding dient aan bovenstaande voldaan
te worden. Ik verzoek u, dit bij de genoemde ontwikkelingen, verder uit te werken.
Met vriendelijke groet,

.M.Iink
manager Waterbeheer

Pagina:
3 van 3

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 4

_______

Inkomend document - 180274

iiIitiiitiI liii 1111111111

Rijn en Ijssel

Waterschap
Postbus 148

-

Pays-Bas

7000 AC DOETINCHEM

-

4

4,

3”

0804646595

O2I9-/E

-

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 4

