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Geacht college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dalfsen.
Naar aanleiding van uw brief van 26-4-2013 rezen bij mij enige vragen en verzoek u om antwoord.
Toon aan dat op grond van het oude bestemmingsplan mijn landbouwgrond of alle landbouwgrond waren bestemd als oppervlaktewater calamiteiten berging en/of noodberging?
Sinds de inwerkingtreding van de waterwet vordert deze wet alvorens gronden mogen worden gebruikt als calamiteiten c q. noodberging een planologische aanwijzing en begrenzing besluit in het bestemmingsplan en de verbeelding op te nemen.
Sinds de inwerkingtreding van de waterwet vordert deze wet alvorens gronden mogen
worden gebruikt als oppervlaktewater berging een planologisch aanwijzing en een
begrenzingsbesluit in het bestemmingsplan en op de verbeelding op te nemen. De waterwet vordert dat waterbergingsgebied zowel op de legger als in het bestemmingsplan als zodanig zijn opgenomen.
Nu dit niet is gebeurd is er geen zwaarwegend maatschappelijk belang voor een dubbel bestemming, bovendien heeft het gebruik er van afgelopen 30 jaar in onvoldoende mate aangetoond dat er nooit op rechtmatige wij ze enig gebruik als oppervlakte waterberging heeft plaats gevonden.
Bestaand rechtmatig gebruik dient herbestemd te worden al het overige niet, aangezien dit een conserverend bestemmingsplan is. Derhalve verzoek ik u de dubbel bestemming te schrappen en dit in het bestemmingsplan voor de bij mij in eigendom zijnde en in gebruik zijnde percelen/gronden vast te leggen.
Nu het nog een concept is kan B.en W.het nu nog aanpassen voordat de raad er over besluit.
Voor het overige verwijs ik naar het verdrag van Aarhus waardoor mijns inziens uw raad gehouden is om belanghebbende te horen.
Dit schrijven in kopie naar alle raadsleden.
Hiervoor bij voorbaat dank.
Hoogachtend,
A.Spijker
Meeleweg 71 7711 EK Nieuwleusen.


