
 
 
 
 
Geachte heer Maas, 
 
Bedankt voor uw e-mail met aanvullende vragen. Hieronder zullen wij uw vragen zo volledig mogelijk 
proberen te antwoorden.  
 
1. Het waterschap is niet om advies gevraagd betreffende de bodemverontreiniging. De wet die ziet 
op een veilige en schone bodem betreft de Wet bodembescherming. In Hardinxveld-Giessendam 
betreft de Provincie Zuid-Holland het bevoegde gezag ten aanzien van deze wet. Voor wat betreft 
wateraspecten (waterkwantiteit, veiligheid van de waterkering en de rioolwaterzuivering) dateren de 
eerste vooroverleggen al vanaf 2015. Voor zover het over grondwaterkwaliteit gaat niet. De 
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeente. 
 
Het resultaat van de watertoets is de borging van het waterbelang in het ruimtelijk plan. Het 
ruimtelijk plan kent altijd een waterparagraaf in de toelichting of in de ruimtelijke onderbouwing. 
Door waterstaatkundige belangen mee te nemen wordt voldaan aan het vereiste van 'een goede 
ruimtelijke ordening'. Voor een bestemmingsplan is de waterparagraaf verplicht. In artikel 3.1.6 
Besluit ruimtelijke ordening is namelijk opgenomen, dat een toelichting op een bestemmingsplan een 
beschrijving bevat van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de 
waterhuishouding. In complexe gevallen zal de watertoets worden uitgebreid met separate 
waterhuishoudkundige onderzoeken en/of een dijkstabiliteitsonderzoek en/of een rioleringsplan. In 
de waterparagraaf wordt naar deze onderzoeken verwezen en worden de resultaten ervan 
samengevat. Voor de goede orde is er voor de ijzergieterij nog geen positief wateradvies gegeven 
vanuit het waterschap.  
 
2. Er is uitgebreid en veel contact geweest over de aspecten van waterkwantiteit, waterveiligheid (de 
kering) en de rioolwaterzuivering geweest.  
 
3. Door de omgevingsdienst zijn wij niet specifiek om advies gevraagd ten aanzien van dit dossier. 
 
4. Zie vraag 3.  
 
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, bel of 
mail dan gerust. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Juul Uijlenbroek 
Jurist 
Team Bestuurs- en Juridische Zaken 
 

T: (0344) 64 90 53 

M: 06 12 04 43 49 

E: j.uijlenbroek@wsrl.nl  
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Waterschap Rivierenland hanteert servicenormen. 
Voor routebeschrijving en informatie: www.waterschaprivierenland.nl 
 
Waterschap Rivierenland hecht veel waarde aan privacy. We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Is dit bericht 
niet voor u bestemd, neemt u dan contact op met de afzender. 
 

Sta een moment stil bij het milieu – print dit bericht alleen als het nodig is. 

 
 
 
 
 
 
 
Van: G.P. Maas [mailto:maas6432@planet.nl]  
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 15:25 
Aan: Uijlenbroek, Juul <J.Uijlenbroek@wsrl.nl> 
Onderwerp: vervolgvragen project IJzergieterij Hardinxveld-Giessendam 
 
Aan Waterschap Rivierenland 
Ter Attentie Van mevrouw J. Uijlenbroek 
 
Hardinxveld-Giessendam  29 september 2020 
 
Geachte mevrouw Uijlenbroek , 
 
Naar aanleiding van ons telefonisch contact op 29 september 2020  stuur ik u nogmaals een verzoek. 
 
Op 18 augustus jl. ontving u van mij een WOB verzoek. 
 
Uw antwoord daarop heeft u op 26 augustus 2020 aan mij verzonden. 
Dank voor uw antwoord.  
 
Mogelijk heb ik de vraag aan u  niet duidelijk genoeg geformuleerd. 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam hebben 
besloten 
om geen MER rapportage op te stellen inzake het ontwerpbestemmingsplan IJzergieterij. 
 
Het bevoegd gezag neemt de beslissing na overleg met de bestuursorganen die bij of krachtens een 
wet moet worden betrokken 
bij de voorbereiding van het betrokken besluit. ( Artikel 7.19 Wet Milieu Beheer ) 
 
Inmiddels heb ik gelezen dat het Waterschap Rivierenland wel om advies zou zijn gevraagd 
betreffende geurhinder van het naastgelegen 
Waterzuivering. 
 
Mijn vragen aan u zijn > 

1. Is het Waterschap Rivierenland door de gemeente Hardinxveld-Giessendam om advies 
gevraagd betreffende de ernstige  
bodemverontreiniging/wateraspecten bij bovengenoemd project IJzergieterij ? 
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2. Zo ja, welke datum is dit advies aangevraagd ? 

 
3. Of anders heeft de omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid u om advies gevraagd betreffende 

bovengenoemde 
                bodemverontreiniging/wateraspecten bij project IJzergieterij ? 
 

4. Zo ja, welke datum is dit advies aangevraagd ? 
 
 
In afwachting van uw antwoord groet ik u vriendelijk, 
 
G.P. Maas 
Pauwtjesmolen 77 
3371 RL Hardinxveld-Giessendam 
Tel: 0184-617317 
Mailadres: maas6432@planet.nl 
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