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Vooroverkgreaetie voororitwerp-bestemmingsplan "Sportcomplex De Banakker'

Geacht college.

In her. kader va.n het vvetteiijfc vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagci op
het voorontwerp-hestenimingspian 'Sportcomplex De Banakker'.

Wij hebbm ons beperkt tot de vraag hoe het bestemmingspian zich verhoudt tot de
provindale bdangen die op basis van het provinciaal .mimtelyk beleid relevant zrjn,
Uw voororitwerp-bestcmmirigsplari geeft ons geen aanleiditig tot het rnaken van
opinerkingen,

De directk Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving,
na.mens dcze,

5november2012

C2098799/3299068

Uw feanmerk

B.C. Coeien
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fax
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bcoolen@br0bam,ni

P.M.A. van Beek,
bwreatthoolH Toezicht Rxiiniteiifke Ont\vikkeli.ng.

In verband me< geootomafiseerci verwerken is dif document digttaa! ondertekeod.

Het provinciehuis is vanaf
hef cefitraal station bereik-
boar met stodsbus, lijn 61
en 64, halfe Provinciehuis
of inef de freinfaxi.
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Qnderwerp: wateradvies voorontwerp bestemmingspSan Sportcsmpiex. De Banakkerte Etfen-leur

Geaehte heer Van Becknoven,

Op 31 oktober 2012 heefl u voorontwerp bestemmingspfan sportcornplex de Banakker te Sten-teur
toegestuurd met het verzoek om conform de watertoets een advies uit te brengen zoais bedoeid in artikel
3,1.1 iid I van het Besluit ruimtelljke ordenin§. Naar aanieidlng van het voorontwerp besternmingspian
hebben wij de voigende op- en aanmerktngen.

Wij verzoeken u aandacht te sehenken aan de eisen en randvoorwaarden die gelden voor oppervlaktewster
op basis van de Kew van het waterschap. Wij stellen het voigende tekstfragment op te nemer? in de
waterparagraaf: "Het waterschap is verantwoordelijk voor het waterbeheer (waterkwuflteit en kwantiteit)
binnen Net piarsgebied. ¥oor waterhuisNoudkundige ingrepen is de Keur van tsepassing. De Keur is een
waterschapsverordening die gebods- en verbodsbepafingen bevat met betrekking tot irsgrepen die
coRsequenties hebben voor de v»aterhu:snouding en het waterbeheer. Zo is het onder andere verbodeo
zonder vergunning van het da§e!ijks bestuur te iozen op het opperviaktewater by eer? ultbreidiftg van het
verhard opperviak groter of geiijk aart 2000 m2". Oe Keur is onder andere te raadpSegen via de site van
watersehap Srabantse Delta".

In verband met het onderbouwen van de feenodlgde hoeveeiheid retentie verzseken wij u de toename aan
verherd opperviak inzichtelijfe te maken, Aangezien de iocatie ert omvang van de retentie reeds bekend zijn
verzoeken wrj u deze aan te geven middels een tekerrfng in de toelichting.

Er wordt in para§ raaf 4,3 ve.rwezen roar een waterhuishoudirigspian uit 2006, waarbij is aangegeven dat de
toenmalige uitgangspunten in principe nog steeds van toeoassing zijn. Net is ons niet duideiijk naar weike
uit§angspunten werdt verwezen, Derhaive verzoeken wij u het plan ais bijigge aan het besternmingspian toe
te voegen.

Er is geconcludeerd dat er geen mogeiokheders zyn tot fnftitratie van f afstromend; bemefwater. Wg
verzseken u voornoewde verder te onderbouwen dan wei een onderbouwing toe te
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Qverfge opmerkingan
Wij wfjzen « erap dat voor werkzaamheden op en of in de nabijheid van spperviaktewaterNcharnen en vooc
het onttrekken en of retourneren van grondwater op basis van de Keur een melding of vergurming benodigd
kan zip.. Hterover kurrt u contact epnemen met onze afdeting ptantoetsing & vergunninqen,
teL 0?6 S6413 4S.

Met in acht name van voornoemde opmerkingen geven %fij een positief wateradvies.

Wij vertrouwen erop u hiermee voidoende te hebben geYnformeerd. Vosr nadere informatie kunt u contact
opnemen met mevrouvv X. van der Knaap van het waterschap. Zij is bereikbaar op teiefoonnunrmer
076 564 10 75,

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur
Hoofd afdeiing plantoetsiipgx& vergunningen

ir. A.H..L Boute


