BIJLAGE

Reactie voorontwerp bestemmingsplan inzake Lindeweg 12, Heerjansdam

Van: squit2020@vrzhz.nl <squit2020@vrzhz.nl>
Verzonden: woensdag 26 augustus 2020 14:30
Aan: Kuijp, RSM van der (Rebecca) <R.vander.Kuijp@zwijndrecht.nl>
CC: m.arbouw@brw.vrzhz.nl; e.witte@brw.vrzhz.nl; pjc.gruijthuijsen@brw.vrzhz.nl
Onderwerp: Betreft: Voorontwerp bestemmingsplan Lindeweg 12, Heerjansdam, kenmerk: 2020002240
Geachte heer/mevrouw,
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) kan zich vinden in de paragraaf 4.5 Externe van het
hoofdstuk 4 Omgevingseffecten van Voorontwerp bestemmingsplan Lindeweg 12, Heerjansdam.
De VRZHZ adviseert het zorggebouw te voorzien van uitschakelbare mechanische ventilatie conform
artikel 4.124 lid 4 van het Besluit bouwwerken leefomgeving: Een mechanisch ventilatiesysteem heeft
een voorziening waarmee het systeem handmatig kan worden uitgeschakeld bij een externe calamiteit
die kan leiden tot een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht.
Met betrekking tot de bereikbaarheid en de bluswatervoorzieningen binnen het plangebied moet er
voldaan worden aan de Handreiking bluswatervoorziening en bereikbaarheid 2019 (Brandweer
Nederland, 2020). Hierbij geldt als aandachtspunt dat het terreingedeelte tussen de machineberging,
de paddock en het zorggebouw altijd bereikbaar moet zijn voor hulpverlenin gsvoertuigen conform
paragraaf 4.5 van de genoemde handreiking.
De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid wil graag betrokken blijven bij de inrichtingsplannen van het
gebied om gezamenlijk de zelfredzaamheid van de gebruikers en de beheersbaarheid door de
hulpverleners te kunnen optimaliseren.
Het team Veilig bouwen en gebruiken binnen de VRZHZ wil zo vroeg mogelijk betrokken zijn bij de
uitwerking van de plannen voor het zorggebouw zodat de keuzes voor de realisatie van een voldoende
brandveilig gebouw op tijd mee kunnen worden genomen.
Voor vragen of een nadere toelichting kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
P.J.C. (Peter) Gruijthuijsen
Adviseur Risicobeheersing
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Van: Esther de Vries <E.deVries@wshd.nl>
Verzonden: maandag 31 augustus 2020 09:24
Aan: Kuijp, RSM van der (Rebecca) <R.vander.Kuijp@zwijndrecht.nl>
CC: Esther de Vries <E.deVries@wshd.nl>
Onderwerp: VTH2020-4751 adviesverzoek mbt voorontwerp bestemmingsplan Lindeweg 12,
Heerjansdam
Geachte mevrouw van der Kuijp,
Op 20 augustus 2020 hebben wij uw verzoek ontvangen om waterstaatkundig advies te
geven met betrekking tot het voorontwerp bestemmingsplan Lindeweg 12, Heerjansdam. Dit
adviesverzoek is geregistreerd onder dossiernummer VTH2020-4751.
Advies
Voor activiteiten waarbij mogelijk een toename van verhard oppervlak plaatsvind van meer
dan 500 m2, is toestemming nodig van het waterschap en moet er in dit geval een
watervergunning worden aangevraagd.
U geeft in uw document “Toelichting bestemmingsplan `8 e herziening bestemmingsplan
Buitengebied, locatie Lindeweg 12’” aan dat de werkzaamheden binnen landelijk gebied
worden uitgevoerd waarvoor, bij een toename van meer dan 1500 m2, een
compensatieplicht geldt en dat u met een toename van 573m2 binnen deze gestelde grens
blijft. Ik wil u er op wijzen dat een gedeelte van uw plangebied, het bebouwde gedeelte,
binnen stedelijk gebied valt waarvoor een maximale grens van 500 m2 van toepassing is.
Binnen de plannen zou u dus de grens van 500m2 overschrijden. Ik zou u dan ook willen
voorstellen een vooroverleg met het waterschap in te plannen.
Ook bevind zich nabij uw perceel een doodlopende watergang (T09365). De kwaliteit van
het water binnen deze watergang mag niet achteruitgaan door de aanvoer van verontreinigd
afstromend hemelwater. In uw vergunningaanvraag kunt u aangeven wat voor activiteiten u
onderneemt om dit te controleren danwel te voorkomen.
Contact
Voor vragen over deze e-mail kunt u contact opnemen met Esther de Vries
(e.devries@wshd.nl, 088 9743346). Wij verzoeken u bij alle correspondentie over dit
adviesverzoek het dossiernummer te vermelden.
U ontvangt dit advies alleen per e-mail.
Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening
Esther de Vries - de Korver
Vergunningverlener | waterschap Hollandse Delta
Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk
t 088 974 3346 | e e.devries@wshd.nl
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