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Reactienota Vooroverleg Buro Vijn B.V. 
Bestemmingsplan Watergang - Stiereveld     
Status: Definitief / 06-01-12 

1. INLEIDING 

Op 6 september 2011 heeft het College van burgemeesters en wethouders 
van Gemeente Waterland besloten om het voorontwerpbestemmingsplan 
Watergang - Stiereveld vrij te geven voor vooroverleg. 
 
Op 22 september 2011 is het voorontwerpbestemmingsplan toegezonden 
aan de overlegpartners. Hun is verzocht een eventuele reactie schriftelijk 
binnen 6 weken kenbaar te maken. Er zijn twee overlegreacties ingediend. 
In hoofdstuk 2 wordt hiervan een samenvatting gegeven, met een gemeen-
telijke beantwoording.  
 
Op basis van het stedenbouwkundig programma van eisen zijn burgers en 
belangenorganisaties in de gelegenheid gesteld hun reactie op het plan te 
geven. Om die reden is er op het voorontwerpbestemmingsplan geen mo-
gelijkheid tot inspraak geboden. 
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2. OVERLEG 

In het kader van het overleg, zoals genoemd in artikel 3.1.1. van het Besluit 
ruimtelijke ordening is het voorontwerpbestemmingsplan Watergang - Stie-
reveld toegezonden aan:  

1. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; 
2. VROM-Inspectie; 
3. Provincie Noord-Holland; 
4. Regionale Brandweer. 

 
Van de instanties 1 en 2 is een reactie ontvangen. Van de overige instan-
ties zijn geen reacties ontvangen. Verondersteld wordt dat deze instanties 
zich kunnen vinden in het voorontwerpbestemmingsplan. De binnengeko-
men reacties zijn hieronder samengevat en van een gemeentelijke reactie 
voorzien.  
 
Ad 1. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
 
Het Hoogheemraadschap geeft aan dat het beleidskader met betrekking tot 
de wateraspecten ontbreekt. Het Hoogheemraadschap verzoekt het water-
beleid aan te vullen. 
 
Reactie: Bij dit bestemmingsplan is rekening gehouden met het huidi-

ge waterbeleid. Het gaat dan met name om zaken als water-
compensatie en beheer en onderhoud. Hoe er invulling 
wordt gegeven aan deze aspecten is beschreven in para-
graaf 4.3 van de toelichting. Een algemene beschrijving van 
het waterbeleid heeft echter geen toegevoegde waarde. Het 
algemene waterbeleid krijgt namelijk geen vertaling in dit be-
stemmingsplan.  

 
Het hoogheemraadschap heeft de ambitie om het onderhoud van stedelijk 
water over te nemen. De watergangen moeten dan voldoen aan de uit-
gangspunten die het hoogheemraadschap daaraan stelt. Bij het hoogheem-
raadschap is echter een discussie ontstaan over de haalbaarheid en doel-
matigheid van het overnemen van stedelijk water bij kleine inbreidingsloca-
ties. Dit heeft ertoe geresulteerd dat er bij dergelijke locaties het onderhoud 
ook bij gemeenten of particulieren komt te liggen.  
 
In deze situatie kan het onderhoud bij de particulieren komen te liggen. 
Daarvoor is het nodig dat de watergang drie meter breed wordt en er goede 
beschoeiing wordt aangelegd. 
 
Reactie: Bij de uitwerking van het plan wordt dit punt betrokken.  
 
Aanpassing bestemmingsplan 
Deze reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
 
 



1012117 blz 3

 

 
 

Reactienota Vooroverleg Buro Vijn B.V. 
Bestemmingsplan Watergang - Stiereveld     
Status: Definitief / 06-01-12 

Ad 2. VROM-Inspectie 
Het plan geeft de betrokken rijksdiensten geen aanleiding tot het maken 
van opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de Realisatieparagraaf 
Nationaal Ruimtelijk Beleid. 
 
Reactie: Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 
Aanpassing bestemmingsplan 
Deze reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
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