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Standaard wateradvies
 Op grond van het Besluit Ruimtelijke Ordening moet in de toelichting van ruimtelijke plannen een waterparagraaf worden
opgenomen. Hierin wordt beschreven hoe rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de taken en belangen van
het waterschap. De watertoets voor dit plan heeft plaatsgevonden via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl).

Uit de ingevoerde gegevens volgt dat er sprake is van een ruimtelijk plan dat een geringe invloed heeft op de taken en belangen
van het waterschap. In deze fase van de planvorming (bestemmingsplan) kan volgens het waterschap worden volstaan met dit
automatisch gegeneerd wateradvies.

Algemene projectgegevens
 Projectomschrijving: Burgstraat tussen 13 en 17
Oppervlakte plangebied: 904
Adres: Burgstraat tussen 13 en 17,
Gemeente: Woudrichem
Het plan is ingediend door: M.S. Mol - van Zelst Adviesbureau Mol - van Zelst

Beleid van Waterschap Rivierenland
 Met ingang van 27 november 2015 is het Waterbeheerprogramma 2016-2021 â??Koers houden, kansen benuttenâ??
bepalend voor het waterbeleid. Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van
het waterschap: waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit, wegen en waterketen.
Daarnaast beschikt het Waterschap Rivierenland over een verordening: de Keur voor waterkeringen en wateren. Hierin staan
de geboden en verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden
kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de
beleidsregels.

Waterberging
 Voor dit plan is de toename van het verhard oppervlak kleiner dan 500 mÂ² in het stedelijk gebied of kleiner dan 1500 mÂ² in
het landelijk gebied. Bent u particulier, dan kunt u gebruik maken van de eenmalige vrijstelling indien u deze niet eerder heeft
benut. Er is geen compenserende waterberging nodig. In alle andere gevallen dient u compenserende maatregelen te treffen.
Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling vergunningen van het waterschap.

Conclusie
Wij adviseren positief over het plan, onder de voorwaarde datÂ er voldoende rekening wordt gehouden met bovengenoemde
aandachtspunten (indien van toepassing). Het ruimtelijk plan hoeft in het kader van de watertoets niet meer toegestuurd te
worden aan Waterschap Rivierenland.

Vervolgens kunt uÂ het ruimtelijk plan nader uitwerken tot op het niveau van een aanvraag watervergunning of melding (indien
van toepassing). Voorwaarde hierbij is dat het op te stellen bestemmingsplan niet conflicteert met deze nadere uitwerking. Dit is
uw eigen verantwoordelijkheid.

Vervolg
 Voor de uitvoering van het plan kan, afhankelijk van de bovengenoemde aandachtspunten,Â een watervergunning of melding
bijÂ het waterschap vereist zijn. In deze watervergunning of melding kunnen nadere technische eisen aan uw plan gesteld
worden. U kunt hiervoorÂ contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Vergunningen.Â Zij zijn bereikbaar via
e-mailadres secretariaat-afdelingvergunningen@wsrl.nl en telefoonnummer (0344) 64 94 94.

Wij adviseren u om uwÂ aanvraag of meldingÂ vooraf te besprekenÂ met medewerkers van de Afdeling Vergunningen. Dit
automatisch gegenereerd wateradvies kan hierbij nuttig zijn.Â Voor meer informatie over vergunningen en melding kunt u ookÂ
terecht op:Â www.waterschaprivierenland.nl/vergunningen

Â© Digitale Watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl// op basis
van door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens. Dit digitale advies heeft een
geldigheid van 2 jaar.
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Samenvatting
In deze paragraaf worden puntgewijs de resultaten van de toetsing samengevat.

Tekenen:
 Heeft u een toetslaag geraakt?
nee

In welke gemeente ligt uw plangebied?
Woudrichem

Vragen:
Gaat het plan uitsluitend over functiewijziging van bestaande bebouwing zonder fysieke aanpassingen van de bebouwing en de
ruimte?
nee

Gaat het ruimtelijk plan over activiteiten anders dan woningen, bedrijven of kleinschalige infrastructuur?
 nee

Is uw totale plangebied groter dan 3500 m² ?
nee

Verwacht u een toename van verharding in het plan groter dan 500 m² in stedelijk gebied of 1500 m² in landelijk gebied?
nee

Afbeeldingen geraakte signaleringskaarten
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