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VERZONDEN 17 "El 2013 

Onderwerp 

Vooroverlegreactie voorontwerp-omgevingsvergunning 'bushalten Brabantliner 
in Nieuwendijk' 

Geacht college, 

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd 
op de voorontwerp-omgevingsvergunning 'bushalten Brabantliner in 
Nieuwendijk'. 

Wij hebben ons beperkt tot de vraag hoe de omgevingsvergunning zich 
verhoudt tot de provinciale belangen die op basis van het provinciaal ruimtelijk 
beleid relevant zijn. Uw voorontwerp-omgevingsvergunning geeft ons geen 
aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

Datum 

16 mei 2013 

Ons kenmerk 

C 2 1 1 9 1 5 3 / 3 4 1 0 3 5 7 

Uw kenmerk 

Contactpersoon 

G.A.M. v.d. Broek 

Directie 

Ruimtelijke Ontwikkeling & 

Handhaving 

Telefoon 

(073) 681 27 83 

Fax 

(073) 680 76 45 

Bljlage(n) 

De directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving, 
namens deze, 

E-mail 

gvdbroek@brabant.nl 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document 
digitaal ondertekend 

P.M.A. van Beek, 
bureauhoofd Toezicht Ruimtelijke Ontwikkeling. 

Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik
baar met stadsbus, lijn 61 
en 64, halte Provinciehuis 
of met de treintaxi. 
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Onderwerp 

Vooroverlegreactie voorontwerp-omgevingsvergunning 'Bushalten Brabantliner 
in Nieuwendijk' 

Geacht college, 

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd 
op de voorontwerp-omgevingsvergunning 'Bushalten Brabantliner in 
Nieuwendijk'. Het betreft een aanvulling op het eerder aangemelde project 
(casenr. C2119153) met een aantal parkeerplaatsen bij Tamoil in het bestaand 
stedelijk gebied van Nieuwendijk. 

Wij hebben ons beperkt tot de vraag hoe de aanvulling op de voorontwerp-
omgevingsvergunning zich verhoudt tot de provinciale belangen die op basis 
van het provinciaal ruimtelijk beleid relevant zijn. Uw project geeft ons geen 
aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

Datum 

17jul i 2013 

Ons kenmerk 

C 2 1 2 5 1 3 9 / 3 4 4 3 6 6 2 

Uw kenmerk 

Contactpersoon 

G.A.M. v.d. Broek 

Cluster 

Ruimte 

Telefoon 

(073) 681 27 83 

Fax 

(073) 680 76 45 

Bijlagein) 

E-mail 

gvdbroek@brabant.nl 

Cluster Ruimte, 
namens deze, 

P.M.A. van Beek, 
hoofd van de Afdeling Toezicht Ruimtelijke Ontwikkeling. 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik
baar met stadsbus, lijn 61 
en 64, halte Provinciehuis 
of met de treintaxi. 
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-Gemeente Werkendam 

Gemeente Werkendam 
T.a.v. K. Bikker 
Postbus 16 
4250 DA WERKENDAM 

Datum: 

9 augustus 2013 
Uw kenmerk: Ons kenmerk: 

201312873/238641 

Behandeld door: 
mevrouw R. van den Berg 

Onderwerp: 

Wateradvies 'aanleg extra parkeerplaatsen nabij Tamoil te Nieuwendijk' 
Doorkiesnummer / e-mail: 

(0344) 64 93 28 
r. vanden. berg@wsrl. nl 

Geachte heer Bikker, 

Uw toegezonden voorontwerp omgevingsvergunning voor de aanleg van extra parkeerplaatsen in 
Nieuwendijk geeft voor het waterschap aanleiding tot het maken van opmerkingen. Deze reactie is aan te 
merken als wateradvies in het kader van de watertoetsprocedure. 

Ruimtelijke consequenties van het plan 
De gemeente is van plan om extra parkeerplaatsen te realiseren nabij het bedrijf Tamoil aan Dijkje in 
Nieuwendijk. De toename van verharding op het perceel is minder dan 500m2. De parkeerplaatsen maken 
echter onderdeel uit van een groter geheel. Ze worden aangelegd ter compensatie van de parkeerplaatsen 
die verloren gaan bij de aanleg van bushaltes in Nieuwendijk. Compenserende waterberging voor de 
toename van verhard oppervlak als gevolg van de extra parkeerplaatsen wordt meegenomen in de 
ontwikkelingen rond het busstation. 

Wat zijn onze opmerkingen? 
Twee parkeerplaatsen die ten zuiden van de straat 'Dijkje' zijn voorzien, liggen gedeeltelijk binnen de 
Keurzone van een A-watergang. Dit hebben wij al telefonisch bij de gemeente opgemerkt. Mevrouw A. 
Goeree van onze afdeling Vergunningen en de heer Mudde van de gemeente Werkendam hebben 
afgesproken dat er aanvullend overleg zal plaatsvinden over de parkeerplaatsen nabij de A-watergang. 
Daarbij wordt bekeken op welke wijze het doelmatig onderhoud van de watergang kan worden geborgd. 
Dit kan betekenen dat er kleine aanpassingen nodig zijn. 

Conclusie 
Wij adviseren positief over het plan, mits er nader overleg plaatsvindt dat leidt tot een werkwijze waarop 
het doelmatig onderhoud van de A-watergang ten zuiden van het plangebied kan worden geborgd. 



W a t e r s c h a p R i v i e r e n l a n d 

Ons kenmerk 
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Heeft u nog vragen? 
Als u nog vragen heeft over deze brief, kunt u contact opnemen met mevrouw R. van den Berg, 
telefoonnummer (0344) 64 93 28, e-mailadres r.vanden.berg@wsrl.nl. 

Hoogachtend, 
namens het college van dijkgraaf en heemraden 
van Waterschap Rivierenland, 
de teamleider Plannen West, 

H. 

P.S. Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw 
brief sneller kunnen beantwoorden. 

Bijlage(n): Geen 
Afschrift: T-VWE/ AG; Archief 

Waterschap Rivierenland vindt helder taalgebruik belangrijk. Heeft u opmerkingen bij het taalgebruik In deze 
brief? Dan kunt u daarover een mail sturen aan lnfo@wsrl.nl. 



uitgezonderd
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Advies brandweer:
Tekortkoming:
In de omgeving van het ontwerp "Transverium" is geen
primaire of secundaire bluswatervoorziening.

Ten aanzien van bluswatervoorziening adviseert de
brandweer een secundaire bluswatervoorziening in de
vorm van een geboorde put aan te brengen. De capaciteit
van secundaire bluswatervoorziening is ten minste 90m³
voor een periode van ten minste 4uur. Plaats bepaling
van de secundaire bluswatervoorziening in nader overleg
met de afdeling Risicobeheersing.

Brandweer Midden en West Brabant
Programma Risicobeheersing

medewerker 
risicobeheersing:

datum:

kenmerk:

abou

182013

130417, Aangepast ontwerp 
Brabantlinerhalte Nieuwendijk 
westzijde

akkoord

niet akkoord

O

O

akkoord onder voorwaarde

voor gezien

O

O

√


