
BIJLAGE  X

VERSLAG VOOROVERLEG

BIJLAGE BEHORENDE BIJ TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN

WEGRESTAURANT MAAS EN WAALWEG AFFERDEN

NL.IMRO.0225.BPaffwegrestaurant-1202



















Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel

T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl I  www.waterschaprivierenland.nl

Bank 63.67.57.269

Memo
Aan: Gemeente Druten

Van: Stephan Fontein

Datum: 24 juni 2010

Onderwerp: Wegrestaurant Afferden

Beste Ivo,

Hierbij onze reactie op het bestemmingsplan en de watertoets bijlage.

Het bestemmingsplan.

De rapportage is compleet en voorziet in de belangrijkste beleidsstukken.
Ook in de voorschriften is water als bestemming opgenomen met voldoende aandacht voor de 
functie waterberging.
Wellicht geven de bijgevoegde modelvoorschriften nog enige aanknopingspunten,

Bijlage Watertoets.
Ook deze bijlage is erg uitgebreid en compleet.
De waterbalans berekening is echter niet juist.

Men heeft het gehele natte profiel van de watergangen als berging meegerekend. Dit is onjuist. Het 
wateroppervlak onder het zomerpeil kan niet als berging worden aangemerkt omdat deze namelijk al 
volstaat met water en dus geen berging meer heeft.
Dit betekend bij een snelle controleslag dat er in het plan nu slechts 297 m3 (990m2) van de totale 
537 m3(1790m2) waterberging is gerealiseerd. Er is nog een opgave van ca 240 m3.(800m2)
Dit is exclusief de te vervallen watergang van 34m3 (115m2.)
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Onderstaand de dwarsprofielen met onze opmerkingen ter verduidelijking.

28.8+109+160 m3 = 297 m3 waterberging.

De afmetingen van de Wadi heb ik niet terug kunnen vinden behoudens dat hij 1,5 meter breed zou 
zijn. Wellicht dat hier nog berging isn ziet wat in mindering van de opgave kan wordengebracht.

Conclusie:
Mijn inziens is de onderbouwing nog onvoldoende voor een positief wateradvies en kan het oplossen 
van de restopgave nog van invloed zijn op de inrichting van het plan.
Ik zie dan ook graag de reactie en een nieuwe oplossing tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Stephan Fontein
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"Fontein, Stephan " <S.Fontein@wsrl.nl>  10/12/10 11:44  >>>

Ivo,

Zoals afgesproken een plaatje met daarop de voorges telde beheer en
status van de watergangen in en rondom het plan.

De afdeling onderhoud, ontheffingen en Leggerbeheer  zijn akkoord met de
hierop voorgestelde situatie.

TBV het bestemmingsplan  is dit dan ook de basis vo or de bestemmingen.

Ik hoop dat je hiermee verder kunt

 

Met vriendelijke groet, 

Stephan Fontein
Projectleider Plannen (oost).
___________________________________________________ _________________________
____________________

 '  0344 - 649 218

š   s.fontein@wsrl.nl  

___________________________________________________ _________________________
______________________
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