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 Geacht college,
 Met uw brief van 12 november 2008 ontvingen wij de ''6e Herziening Beste|ingsplan
 ''Buitengebied (voo|alige gemeente) Nieuwleusen'', Meeleweg 49-51''. Deze herziening vol'l'rd
 voor ons aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.
 Hoofdstuk 2.. Beleid
 In hoofdstuk 2 wordt voor het plangebied relevant overheidsbeleid besproken. Aangezien ook het
 beleid van het Waterschap Groot Salland van toepassing is, verzoeken wij u om binnen dit
 hoofdstuk een passage op te nemen over het beleid van het Waterschap Groot Salland.
 In de bijlage vindt u het beleid van het Waterschap Groot Salland bondig beschreven, zoals
 opgenomen in hèt Watèrbehéefsplan 2006-2009 ''Eeven met water in uitvoering''.
 Keur
 Ten noordwesten van het plangebied bevindt zich een watergang van het waterschap. Op deze
 watergang is de Keur van het waterschap van toepassing.
 Dit betekent dat, vanuit beheer & onderhoud en calamiteiten, binnen een afstand van 5 meter
 vanuit de insteek (grens van het talud en het horizontaal maaiveld) rekening moet worden
 gehouden met gebods- en verbodbepalingen, gesteld in de Keur.
 U wordt verzocht dit in uw voorontwem bestemmingsplan op te nemen
 Graag vernemen wij van u op welke wijze u bovenstaande opmerkingen heeft verwerkt.
 Voor meer informatie kunt u contact opllemen met de heer H. van Dijk (038-4557343) van de
 afdeling Hydrologie en Ruimtelijke Ontwi|eling.
 Hoogachtend,
 namens het dagelijks bestuur van het
 Watersç|l? Groot Salland
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 Bij co|espondentie graag ons kenmerk vermelden.
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 Beleid Waterschap Groot Salland - een korte bescïiiving
 Het waterschap Groot Salland heeft in augustus 2006 het waterbeheerspl| ''Leven met water
 in uitvoering'' vastgesteld. Het plan bestrijkt de periode 2006-2009 en houdt rekening met de
 vereisten van de Europese Kadeaichtlijn Water en Waterbeleid 21e eeuw.
 Het Waterbeheerspl| rust op vier pijlers:
 - Veilige dijken
 - Ruimte voor water
 - Schoon water
 - Genieten van water
 In het Waterbeheerspl| is ten nnnzien van nieuwe ontwi|elingen anngegeven dat het
 waterschap Groot Salland bij het maken van plannen voor de inrichting van het stedelijk en
 landelijk gebied nnngeeft wnnr, vanuit het watersysteem (bekeken) het beste kan worden
 gebouwd, landbouw het beste kan pl|tsvinden en waar natutlr die alankelijk is van
 (grondlwater zich het beste kan ontwi|elen. Om inzicht te geven in de beperkingen die
 vanuit het watersysteem nnn ftmcties worden opgelegd, is nnn het Waterbeheersplan een
 wate|isieka| toegevoegd.
 Een afnnme van de nanwezige ruimte voor waterberging ten gevolge van de uitvoering van
 |imtelijke m|tregelen moet worden gecompenseerd. In eerste instantie moet deze
 compensatie binnen het plangebied worden gerealiseerd. Ook moet binnen stedelijke gebieden
 voldnnn worden nnn de stedelijke wateropgave.
 Hçt F|çochgp-oreot Salt|ha|e| de |e|mstrategieën vasthoude||n|voeren
 (kw|titeit) en schoon houden-scheiden-aiveren (kwaliteit).


