Nota vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro naar aanleiding van het conceptontwerpbestemmingsplan Centrum

Op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het conceptontwerpbestemmingsplan Centrum toegezonden aan de provincie Limburg, Prorail, Rijkswaterstaat
en het Watertoetsloket, met het verzoek om te reageren. De reacties zijn integraal bij dit verslag
gevoegd. Provincie en Prorail hebben aangegeven geen opmerkingen te hebben over het plan, terwijl
van Rijkswaterstaat en het Watertoetsloket inhoudelijke reacties zijn ontvangen.
De reactie van Rijkswaterstaat is niet volledig overgenomen in het ontwerp-bestemmingsplan, reden
waarom Rijkswaterstaat een zienswijze tegen het ontwerp heeft ingediend met het verzoek om in de
regels op te nemen dat ook voor aanlegactiviteiten binnen de vrijwaringszone vaarweg voorwaarden
op te nemen, de walradar nabij de Wilhelminabrug ook op de digitale verbeelding op te nemen en de
toelichting aan te passen in verband met de Beleidsregels Grote Rivieren, IVM-2 en het
Deltaprogramma. Deze aanpassingen zullen worden doorgevoerd.
Het Watertoetsloket heeft eveneens een zienswijze ingediend, gelet op het feit dat de opmerkingen
uit het advies niet zijn overgenomen in het ontwerp-bestemmingsplan. Deze opmerkingen zullen
worden overgenomen, met dien verstande dat aan het verzoek om ter plaatse van bruggen en
overkluizingen tevens de dubbelbestemming ‘Waterstaat – Waterloop’ op te nemen (ter
bescherming van het functioneren van de waterloop) anderszins tegemoet zal worden gekomen.
Watergangen worden in dit bestemmingsplan immers geregeld als bestemming ‘Water’, met aan
weerszijden een beschermingszone in de vorm van de dubbelbestemming ‘Waterstaat – Waterloop’.
Indien een andere bestemming boven de watergang ligt (bijvoorbeeld de bestemming ‘Verkeer’) en
er dus sprake is van een brug of overkluizing, dan wordt de watergang niet als bestemming ‘Water’
aangeduid maar als aanduiding ‘water (wa)’. Dit vloeit voort uit het feit dat
bestemmingsplantechnisch nooit twee enkelbestemmingen over elkaar heen kunnen liggen. In
dergelijke gevallen wordt één enkelbestemming gelegd in combinatie met een aanduiding. Het
toepassen van een aanduiding is echter ook een manier van positief bestemmen. In casu is bij de
waterloop gekozen voor een aanduiding, omdat het gebruik van de gronden op maaiveld in de vorm
van een bestemming (bijv. ‘Verkeer’ of ‘Gemengd 1’) is geregeld. Om extra bescherming in te
bouwen zal een specifieke gebruiksregel worden toegevoegd aan alle bestemmingen waarbinnen
tevens de aanduiding ‘water (wa)’ is opgenomen. In deze specifieke gebruiksregel zal worden
aangegeven dat het functioneren van de waterloop aangeduid met ‘water (wa)’ niet mag worden
belemmerd door bouw- of aanlegactiviteiten en/of gebruik op basis van de regels binnen de
bestemming.

