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Geachte heer Staps, 

U hebt ons, in het kader van het overleg artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, het 
voorontwerpbestemmingsplan Oeverstraat 6 te Wijk bij Duurstede gestuurd. In het proces van de 
watertoets voor ruimtelijke plannen wordt in dit stadium een wateradvies van de waterbeheerder 
verlangd. In deze brief geven wij u ons advies. 

Onze conclusie 
Wij adviseren positief over het plan. Het voldoet namelijk aan onze belangrijkste minimale 
voorwaarde: "het standstill beginsel". Dit beginsel houdt in dat door het plan geen verslechtering van 
de waterhuishouding mag ontstaan. In het kort gaat het om: 
• de bouw van een woning waarbij de toename van het verharde oppervlak ca. 100m2 bedraagt; 
• regenwater en huishoudelijk afvalwater worden aangesloten op het gemeentelijke rioolstelsel. 

Ondanks dat er in het plangebied een gemengd rioolstelsel ligt, verzoeken wij u om het regenwater 
en huishoudelijk afvalwater gescheiden aan te sluiten. Hierdoor kan bij toekomstige rioolrenovatie 
het nieuwe pand gescheiden worden aangesloten. 

Tijdens de bouw is waarschijnlijk tijdelijke bemaling van het grondwater nodig. Afhankelijk van het 
volume en de duur van de bemaling is een melding of een watervergunning nodig. U kunt deze 
aanvragen bij het waterschap. Zie ook: www.hdsr.nl/vergunninqen. 

Wilt u bij beantwoording van deze brief de datum en ons kenmerk vermelden. 
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Tot slot 
Wij gaan ervan uit dat u ons blijft betrekken in het vervolgproces. Tevens verzoeken wij u ons het 
ontwerpbestemmingsplan toe te sturen. 
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer M. van Brenk. U bereikt hem via 
telefoonnummer (030) 634 58 89 of e-mail watertoets@hdsr.nl. 

Ter informatie: Digitale watertoetsproces 
Als waterschap willen we u en uw collega's er graag op attenderen dat het Wro-overlegproces is 
vergemakkelijkt. Sinds april 2011 heeft het waterschap namelijk de digitale watertoets 
(www.dewatertoets.nl) in het leven geroepen. Met behulp van deze site krijgt u snel uitsluitsel of uw 
plan geen, weinig of grote gevolgen voor water heeft. De digitale watertoets is vooral bedoeld voor 
de kleinere ruimtelijke ontwikkelingen (postzegelplannen, projectbesluiten, bouwplannen en/of 
vergunningen) en minder geschikt voor grote bestemmingsplanprocedures, structuurvisies en m.e.r.-
procedures. Voor vragen blijven wij uiteraard bereikbaar via telefoon en per e-mail: 
watertoets@hdsr.nl. 

Met vriendelijke groet, 
Dijkgraaf en hoogheemraden, 
namens hen, 

ir. C.J.M, van Vliet 
hoofd afdeling Planvorming & Advies 
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