
Memorandum 
 
Datum : 28 mei 2008 

Aan : ad hoc commissie nieuwe Wro  

Van : Wim Vos, projectleider invoering nieuwe Wro Tel.: 2499 

Onderwerp : errata Ontwerp van de Beleidslijn nieuwe Wro, concept NvB  

Geachte leden van de ad hoc commissie nieuwe Wro,  
 

Ondanks de zorgvuldige voorbereiding zijn er toch wat foutjes geslopen in het Ontwerp van de 
Beleidslijn nieuwe Wro, inclusief concept Nota van Beantwoording.  
Hieronder vindt u een overzicht van de errata: 
 
� p.17: nummer 2c wordt voor “p.90” geplaatst; 
� p.18: nummering 3, 3a en 3b wordt gewijzigd in 3a, 3b en 3c; 
� p.26: nummer 12b wordt voor geplaatst “p.106”. 
 
Daarnaast zijn er nog drie richtinggevende beleidsuitspraken die niet (juist) zijn verwerkt in het 
Ontwerp van de Beleidslijn: 
 
1. p.79/80 van het Streekplan: Het toepassen van meervoudig ruimtegebruik is noodzakelijk.

De richtinggevende beleidsuitspraak van p. 79/80 van het Streekplan is wel opgenomen in het 
Ontwerp (zie p.10), maar niet ingedeeld bij één van de categorieën in Bijlage I. Op pagina 10 van 
het Ontwerp staat: Als voorbeeld wordt verwezen naar de beleidsuitspraak op bladzijde 79 van het 
Streekplan: “Het toepassen van meervoudig ruimtegebruik is noodzakelijk”. Deze beleidsuitspraak 
betreft een uitgangspunt voor goede ruimtelijke ordening. Primair betreft dit een gemeentelijk 
belang. Deze uitspraak moet nog toegevoegd worden aan aandachtsgebied 7 (Het behoud van de 
landschappelijke variatie) onder het nieuwe nummer 14 in categorie 3. 

2. p.113 van het Streekplan: Via een binnen- en buitendijkse vrijwaringszone voorkomen wij 
ruimtelijke ontwikkelingen die en eventuele dijkversterking of andere maatregelen bemoeilijken 
(zie paragraaf 4.2). Deze vrijwaringszone heeft betrekking op de (Neder)Rijn en ligt tot 175 meter 
buitendijks en tot 100 meter binnendijks. Deze uitspraak is niet opgenomen in het Ontwerp, maar 
de binnendijkse vrijwaring van 100 meter is wel geregeld in aandachtsgebied 2 (Een goed 
waterhuishoudkundig systeem) onder nummer 2. De uitspraak van p.113 moet hieraan worden 
toegevoegd, voor wat betreft de binnendijkse vrijwaring. 
Voor de 175 meter buitendijks geldt hetzelfde als voor de uitspraak die in aandachtsgebied 2 onder 
nummer 7 (p.18 van het Ontwerp) is geplaatst. Deze vrijwaringszone van de (Neder)Rijn is 
vastgelegd in de Beleidslijn grote rivieren. De uitspraak van p.113 moet worden toegevoegd aan 
aandachtsgebied 2, onder het nieuwe nummer 10 in categorie 3. 

3. p. 120 van het Streekplan: Straalpaden moeten, vanaf een aangegeven hoogte, gevrijwaard 
blijven van obstakels. Deze beleidsuitspraak is ten onrechte niet opgenomen in bijlage 1 van de 
Beleidslijn. Het gaat om een uitspraak die in categorie 3 thuishoort omdat het hier gaat om 
rijksregelgeving die door gemeenten nageleefd behoort te worden.  

 
Deze errata zullen worden verwerkt na vaststelling in de Beleidslijn nieuwe Wro, inclusief Nota van 
Beantwoording. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Wim Vos  
Projectleider invoering nieuwe Wro 
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