
NOTA VAN OVERLEGREACTIES
ONTWERP UITGEBREIDE WABO Verpleeghuis Salem

Datum versie: 18 september 2018 
Opsteller: Gemeente  Ridderkerk

Inleiding
Conform artikel 3.1.1. van het Bro dienen burgemeester en wethouders bij de voorbereiding van een
uitgebreide wabo overleg te plegen met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen. Dit moet ook met de rijks- en provinciale diensten die 
betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn.

Op 24 augustus 2018 is het ontwerp uitgebreide wabo verpleeghuis Salem verstuurd naar de overlegpartners. Daarnaast is op 19 juli 2018 via een “E-
formulier aanbieden ruimtelijk plan” de ontwerp uitgebreide wabo aan de provincie Zuid-Holland aangeboden. De reacties zijn verwerkt in deze nota evenals 
eventuele wijzigingen in de ontwerp uitgebreide wabo.

Ontvangen reacties
In onderstaand overzicht staan de overleginstanties aan wie de ontwerp uitgebreide wabo is toegestuurd en de overlegreacties die daarop zijn ontvangen. 

Datum van 
ontvangst

Overlegpartner Inhoudelijke opmerkingen of bezwaren Wijziging gevraagd

19-07-2018* Provincie Zuid-
Holland

Bij indiening via het E formulier bleek: Op grond van de informatie die u heeft 
gegeven blijkt dat het plan niet strijdig is met provinciale belangen, het plan 
hoeft niet te worden opgestuurd naar de provincie Zuid-Holland.

Nee

16-8-2018 Bureau 
Oudheidkundig 
Onderzoek 
Rotterdam

Het bestemmingsplan grijpt terug op het uitgevoerde onderzoek van ADC, 
concept rapport van 21 november 2016. Het in het P.v.E.- gevraagd boorprofiel 
is niet getekend en de interpretatie van de bodemlagen is hier en daar 
problematisch. De conclusie dat er geen archeologie in het plangebied zal 
zitten, heeft desondanks de instemming van BOOR.
Voor wat de conclusie uit de archeologieparagraaf betreft instemming met het 
vrijstellen van het ontwikkelplan voor verpleeghuis Salem van verder 
archeologisch (vervolg) onderzoek

Nee

Pagina 1 van 4



14-09-2018 Waterschap 
Hollandse Delta Er wordt verwezen naar het gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022, hierin 

worden de gemeente Albrandswaard en Barendrecht genoemd, het project is 
echter in Ridderkerk. 

Daarnaast heeft het waterschap de volgende standaardtekst beschikbaar. Deze 
dient te worden toegevoegd. 

De compensatie dient te worden gerealiseerd door het graven van nieuw 
oppervlaktewater. Alternatieven zoals daken, wadi’s etc. zijn in beginsel niet 
toegestaan. Zie hieronder de uitleg bij beleid oppervlaktewatersysteem. 
Afwijken kan enkel gemotiveerd. 

Ten aanzien van de waterparagraaf geen verdere opmerkingen.

Algemeen beleid

Waterbeheerprogramma 2016-2021 

Vanaf 2016 is er een nieuw waterbeheer programma van kracht. Het ontwerp 
hiervan is inmiddels beschikbaar. Het programma bestaat uit een statisch en 
een dynamisch deel. Het statisch deel bevat de doelen die het waterschap wil 
bereiken, zowel op de lange termijn als voor de planperiode. Het dynamisch 
deel bevat de maatregelen die nodig zijn om de doelen uit het statisch deel te 
realiseren. Het plan bevat doelen en maatregelen voor de thema’s 
Calamiteitenzorg, Water en Ruimte, Waterveiligheid, Voldoende Water, Schoon 
water en Waterketen. Voor het thema water en ruimte is de nadere uitwerking 
van de deltabeslissing ruimtelijke adaptatie de belangrijkste ontwikkeling. 
Hierbij wordt uitgegaan van meerlaagse veiligheid: preventie (laag 1), 
ruimtelijke inrichting (laag 2) en crisisbeheersing (laag 3). Voor Hollandse Delta 
ligt de nadruk op de eerste laag: een overstroming voorkomen door middel van 
(primaire) waterkeringen. Voor de tweede laag is als doel geformuleerd dat de 
ruimtelijke inrichting bijdraagt aan het beperken van de gevolgen van een 
overstroming.

 Beleid oppervlaktewatersysteem

Ja, de tekst is ingevoegd en de 
voorgestelde  wadi is omgezet in 
nieuw te maken  oppervlaktewater
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Nota toetsingskaders en beleidsregels voor het watersysteem [WSHD 2014]

In deze nota zijn toetsingskaders en beleidsregels opgenomen die het 
uitgangspunt vormen voor plantoetsing en vergunningverlening. Relevant voor 
het bestemmingsplan zijn onder meer de regels over watercompensatie. 
Dempingen van oppervlaktewaterlichamen moeten volledig gecompenseerd 
worden door het aanbrengen van een gelijkwaardige vervangende voorziening. 
Een toename van verhard oppervlak moet worden gecompenseerd door het 
aanleggen van water met een oppervlakte van 10 % van de verharding. Voor 
de compensatie voor demping of extra verharding is er sprake van een 
voorkeursvolgorde: 

 1. nieuw te graven oppervlaktewater in de directe nabijheid van de 
verhardingstoename;

2. nieuw te graven oppervlaktewater binnen hetzelfde peilgebied;

3. nieuw te graven oppervlaktewater in het benedenstrooms gelegen peilgebied 
of een eventueel alternatief.

Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in het plan dat aan de raad wordt 
voorgelegd

niet Veiligheidsregio 
Rotterdam- 
Rijnmond (VRR)

Naar aanleiding van de ruimtelijke motivatie is de VRR niet vooraf om een apart 
advies gevraagd. Dit verloopt via de tekeningen ronde WABO activiteit bouwen. 
Deze zijn voorgelegd aan de VRR. De VRR heeft het onderdeel bouwen 
akkoord bevonden

Nee

* Datum aanbod plan via “E-formulier aanbieding ruimtelijke plan”

Wijzigingen ontwerpbestemmingsplan naar aanleiding van ontvangen overlegreacties
In onderstaande overzicht staan de wijzigingen die zijn doorgevoerd in het ontwerpbestemmingsplan naar aanleiding van de overlegreacties.

Locatie in plantekst Oorspronkelijke tekst Gewijzigde tekst bestemmingsplan

Waterparagraaf Zie Waterschap Hollandse Delta De voorgestelde aanvulling uit de opmerkingen heeft plaatsgevonden
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