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Zienswijze ontwerp BP Pallas Plot

Geachte heer, mevrouw,
Op 30 april 2021 heeft uw college het ontwerpbestemmingsplan Pallas Plot en de bijbehorende
planMER ter inzage gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan geeft ons aanleiding om op twee
onderdelen een zienswijze in te dienen.
1. Op de plankaart bij het ontwerpbestemmingsplan is de primaire duinwaterkering bestemd
met een dubbelbestemming Waterstaat-Waterkering. De begrenzing van deze
dubbelbestemming is echter niet juist. Naast het waterstaatswerk dient ook de
beschermingszone A deze dubbelbestemming te krijgen waardoor de correcte begrenzing
meer oostelijk ligt. Ons verzoek is om de begrenzing aan te passen.
2. Aan de oostzijde van het terrein waar onder andere de nieuwe reactor Pallas en het
werkterrein zijn gepland, ligt een duinenrij die de functie van 'tweede waterkering tegen de
zee' (Zijperzeedijk) heeft. Ook deze waterkering dient de dubbelbestemming WaterstaatWaterkering te verkrijgen. Ons verzoek is om voor de 'tweede waterkering tegen de zee' de
dubbelbestemming Waterstaat-Waterkering op te nemen.
Vanuit de Keur 2018 gelden vanuit het oogpunt van waterveiligheid beperkingen voor ruimtelijke
ontwikkelingen binnen de dubbelbestemming Waterstaat-Waterkering. De dubbelbestemming en de
bijbehorende regels hebben voornamelijk een signaleringsfunctie zodat bij voorgenomen
ontwikkelingen in een vroegtijdig stadium afstemming plaatsvindt met de beheerder van de
waterkering. Over de exacte begrenzing kunnen wij u digitaal kaartmateriaal ter beschikking stellen
voor zover dit binnen uw organisatie nog niet voor handen is.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien onze zienswijze een
nadere toelichting behoeft, treden wij hierover graag in overleg. Desgewenst kunt u hierover contact
opnemen met de heer
van onze organisatie.
Met vriendelijke groet,
Namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

