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Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding
Door middel van raadsinformatiebrief 2021-88 bent u op de hoogte gebracht van onze zienswijze op de
provinciale verordening inzake aanwijzing drinkwaterbeschermingsgebieden. Op 25 mei 2022 hebben wij
van de provincie een reactie ontvangen op onze zienswijze. Via deze raadsinformatiebrief informeren wij u
daarover.
Kernboodschap
Eind 2021 kon een zienswijze ingediend worden over het ontwerp-Actualisatieplan 9
Omgevingsverordening Aanvullende Strategische Voorraden (ASV). De gemeente Zevenaar heeft zoals
aangegeven in raadsinformatiebrief 2021-88 gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.
De provincie heeft alle (ongeveer 300) zienswijzen verzameld en samengevat in een reactienota.
Gedeputeerde Staten hebben op 24 mei 2022 de reactienota vastgesteld en zij leggen deze samen met het
aangepaste actualisatieplan met bijbehorend wijzigingsbesluit voor aanpassing van de
omgevingsverordening voor aan Provinciale Staten.
Context J
☑
Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem
☐
Collegeprogramma
☐
Motie/amendement/toezegging
☐
Anders, namelijk

Inhoudelijke boodschap
Ruim 300 organisaties en particulieren hebben een zienswijze ingediend. De reactienota is te vinden op:
https://zienswijzen.gelderland.nl/. De samenvatting en weerlegging van de zienswijze van de gemeente
Zevenaar is te vinden onder nr. 3. Het antwoord op deze zienswijzen is zoveel mogelijk gebundeld in
algemene hoofdstukken, om de reactienota overzichtelijk te houden. Bij een individuele zienswijze
verwijst de provincie daarom zoveel mogelijk naar de algemene hoofdstukken. In de reactienota geeft de
provincie ook aan of een zienswijze heeft geleid tot aanpassing van het actualisatieplan (van de
omgevingsverordening). Voor de gemeente Zevenaar is de conclusie dat naar aanleiding van onze
zienswijze een aantal beschermingsregels is gewijzigd. Verder lezen wij in de beantwoording dat op veel
zorgen van onze kant op dit moment geen concrete reactie kan worden gegeven. Het gaat nu alleen nog
maar om drinkwaterreserveringsgebieden. Mocht er concreet interesse zijn voor het gebied ten noorden
van Zevenaar, dan zal er nader onderzoek moeten plaatsvinden. Daarnaast zal te zijner tijd ook de
begrenzing worden aangepast. Voor de inhoudelijke reactie verwijzen wij u naar bovenstaande link en de
bijlage waarin een nadere toelichting staat.
Communicatie en vervolgproces
Vervolgproces
Provinciale Staten besluiten waarschijnlijk voor de zomer over het aangepaste actualisatieplan met
bijbehorend wijzigingsbesluit.
De voorgestelde regels ter bescherming van de drinkwaterreserveringsgebieden gaan vanaf
1 januari 2023 gelden. Dan treedt de nieuwe omgevingsverordening samen met de Omgevingswet in
werking.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen
secretaris

Lucien van Riswijk
burgemeester

Bijlagen
1.
INK/22/1101625 brief kennisgevingreactienota zienswijzen drinkwaterreserveringsgebieden.
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Beste mevrouw, meneer,
Van 20 oktober tot en met 30 november kon een zienswijze ingediend worden over het ontwerpActualisatieplan 9 Omgevingsverordening Aanvullende Strategische Voorraden (ASV). Hartelijk dank dat u
de moeite heeft genomen om daarvan gebruik te maken.
Wij hebben alle zienswijzen verzameld en samengevat in een reactienota. Gedeputeerde Staten hebben op
24 mei 2022 de reactienota vastgesteld en leggen deze samen met het aangepaste actualisatieplan met
bijbehorend wijzigingsbesluit voor aanpassing van de omgevingsverordening voor aan Provinciale Staten. U
kunt de reactienota vinden op: https://zienswijzen.gelderland.nl/
Opbouw document reactienota

Ruim 300 organisaties en particulieren hebben een zienswijze ingediend. Veel zienswijzen kwamen met
elkaar overeen. Het antwoord op deze zienswijzen hebben we zoveel mogelijk gebundeld in algemene
hoofdstukken, om de reactienota overzichtelijk te houden. Bij een individuele zienswijze verwijzen we
daarom zoveel mogelijk naar de algemene hoofdstukken. In de reactienota geven we ook aan of een
zienswijze heeft geleid tot aanpassing van het actualisatieplan (van onze omgevingsverordening).

Hoe kan ik het antwoord vinden op mijn reactie?

Om de reactie op uw zienswijze te vinden gaat u in het digitale document naar tabblad Zienswijzen. Per
zienswijze is antwoord gegeven. U kunt uw zienswijze met antwoord vinden onder zienswijzenummer 3.
Ook kunt u met behulp van de zoekfunctie zoeken naar uw zienswijze met antwoord. Ga bovenaan de pagina
naar het symbool van het vergrootglas en typ uw zienswijzenummer in het zoekveld. Met de
navigatieknoppen ‘vorige’ en ‘volgende’ (rechts bovenaan de pagina) navigeert u tussen de verschillende
hoofdstukken.
Actualisatieplan omgevingsverordening

Het actualisatieplan voor de omgevingsverordening met de bijbehorende concept-regels en de kaart met de
drinkwaterreserveringsgebieden zijn aangepast. Deze kunt u vinden op onze website,
www.gelderland.nl/voldoendedrinkwater. Hier vindt u ook meer informatie over hoe we tot het voorstel
voor aanwijzen van de drinkwaterreserveringsgebieden zijn gekomen.
Digitale informatiebijeenkomsten

Omdat er zoveel reacties zijn binnengekomen op het ontwerp-actualisatieplan willen we graag toelichten
wat we met deze reacties hebben gedaan. Daarom organiseren we twee digitale informatiebijeenkomsten
voor alle indieners van een zienswijze. Tijdens de bijeenkomt kunt u ook vragen stellen. We kunnen echter
niet ingaan op individuele zienswijzen.
U bent welkom op:

• 8 juni 2022, 19.00-20.30 uur: Digitale informatiebijeenkomst voor indieners van
zienswijzen uit de regio’s Oost-Gelderland en Veluwe
• 9 juni 2022, 19.00-20.30 uur: Digitale informatiebijeenkomst voor indieners van
zienswijzen uit de regio Rivierenland
Aanmelden kan tot en met maandag 6 juni 2022 via het aanmeldingsformulier Informatiebijeenkomst
Drinkwater.

Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging met daarin een Teamslink naar de
bijeenkomst.
Hoe gaat het verder?

Provinciale Staten besluiten waarschijnlijk voor de zomer over het aangepaste actualisatieplan met
bijbehorend wijzigingsbesluit. Voordat zij een besluit nemen, organiseren zij een hoorzitting voor de
indieners van een zienswijze. Hierover wordt u via een aparte mail vanuit de griffie geïnformeerd.
Nadat Provinciale Staten het definitieve besluit over de drinkwaterreserveringsgebieden hebben genomen,
informeren wij u hierover en maken wij dit bekend op onze website.
De voorgestelde regels ter bescherming van de drinkwaterreserveringsgebieden gaan vanaf
1 januari 2023 gelden. Dan treedt de nieuwe omgevingsverordening samen met de Omgevingswet in
werking.

Wij danken u nogmaals voor uw inbreng en hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Provincieloket (op werkdagen tussen
08.30 en 16.30 uur bereikbaar via telefoonnummer 026 359 99 99).
Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Gelderland

John Berends
Commissaris van de Koning

Miriam Nienhuis-Doremaele
Secretaris

