
          BIJLAGE I 
 
BESTEMMINGSPLAN KOM SINDEREN, LOCATIE KROMKAMP E.O. 
 
Wettelijk vooroverleg. 
 
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening is het 
ontwerpbestemmingsplan Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. ter beoordeling toegezonden aan de 
volgende instanties: 
 

1. Vitens Gelderland 
2. Waterschap Rijn en IJssel 
3. Gasunie 
4. KPN Telecom Netwerkdiensten 
5. Provincie Gelderland 
6. Liander 
7. VROM-Inspectie Regio Oost 

 
De betreffende reacties zijn hieronder samengevat en van een standpunt van het gemeentebestuur 
voorzien. 
 
Ad 1. Vitens Gelderland. 
Ten aanzien van dit plan heeft Vitens geen op- of aanmerkingen. 
Wel wordt verzocht om stroken openbare grond te reserveren voor het aanleggen van de 
nutsleidingen en deze grond te vrijwaren van vaste verharding, beplantingen en obstakels. Verder 
wordt gevraagd om de in verband met de planning van de werkzaamheden tijdig contact op te nemen 
met de afdeling Infra-projecten. 
 
Reactie gemeentebestuur:  
Hiervan wordt kennis genomen en bij de uitvoering van het plan zal rekening worden gehouden met 
de gemaakte opmerkingen. 
 
Ad. 2. Waterschap Rijn en IJssel. 
Het waterschap heeft de volgende opmerkingen over het bestemmingsplan. 
In het plangebied is momenteel de beduikerde Ziegenbeek aanwezig. Er is overleg met het 
Waterschap over het verleggen van de Ziegenbeek. In het bestemmingsplan is de huidige loop van de 
beek niet opgenomen. Omdat de plannen voor het verleggen van de Ziegenbeek nog niet concreet 
genoeg is, wordt verzocht om de huidige watergang als open waterloop in het bestemmingsplan te 
bestemmen. 
 
Reactie gemeentebestuur: 
Voor het nieuwe tracé van de Ziegenbeek is overeenstemming met de grondeigenaren. Het tracé is 
voorgelegd aan het Waterschap en hiermee is in gestemd. Dit geeft ons inziens voldoende 
waarborgen voor het concreet verleggen van de Ziegenbeek. Opname van de huidige waterloop in het 
bestemmingplan betekent aanpassing van het stedenbouwkundig plan en dat is niet gewenst. Naar 
aanleiding van de opmerkingen van het Waterschap zal het bestemmingsplan niet worden gewijzigd. 
 
Van de instanties genoemd onder 3 tot en met 7 is geen reactie ontvangen op het bestemmingsplan. 
 
Reactie gemeentebestuur: 
Hiervan wordt kennis genomen. 
 
 


