
Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel 
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel 

T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99 
E info@wsrl.nl I www.waterschaprivierenland.nl ' 

Bank IBAN NL93NWABO636757269 fr^grnGente Werkendam 
BIC NWABNL2G 

Gemeente Werkendam 
Postbus 16 
4250 DA WERKENDAM 

l n ge k . 19MRT20U 

^ a k n u m r n e r j ^ 

W a t e r s c h a p 
R i v i e r e n l a n d 

VERZONDEN fBIWiMU 

Datum: 

17 maart 2014 
Uw kenmerk: Ons kenmerk: 

201402667/267957 

Onderwerp: 

Positief wateradvies voorontwerp bestemmingsplan. Kern Sleeuwijk, 
reparatieherziening Muggenschans 

Behandeld door: 
Pieter Bode 

Doorkiesnummer / e-mail: 

(0344)64 91 99 
p.bodetö wsrl.nl 

Geachte heer/mevrouw. 

Uw toegezonden voorontwerp bestemmingsplan. Kern Sleeuwijk, reparatieherziening Muggenschans 
geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Deze reactie is aan te merken als wateradvies 
in het kader van de watertoetsprocedure. 

Het plan is conform de eisen en wensen van ons waterschap. 

Voor de uitvoering van het plan is een watervergunning van het waterschap vereist. In deze 
watervergunning kunnen nadere technische eisen aan uw plan gesteld worden. De initiatiefnemer kan 
hierover contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Vergunningen van ons waterschap. Zij 
zijn bereikbaar via e-mailadres secretariaat-afdelingvemunningen(g;wsrl.nl en telefoonnummer (0344) 
64 94 94. Vermeld hierbij het nummer van het locatiedossier L-20I4-092800. 

Als u nog vragen heeft over deze brief, kunt u contact opnemen met Pieter Bode, telefoonnummer 
(0344) 64 91 99, e-mailadres p.bode@wsrl.nl. 

Hoogachtend, 
namens het college van dijkgraaf en heemraden 
van Waterschap Rivierenland, 
de tearr̂ Ieider Plannen West,\ 

P.S. Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw 
brief sneller kunnen beantwoorden. 
Bijlage(n): Geen 
Afschrift: Archief; 

Gemeente Werkendam, T.a.v. mevrouw R. de Graaf. Postbus 16, 4250 DA Werkendam 

l/Va/erscrtap Rivierenland vindt helder taalgebruik belangrijk. Heeft u opmerkingen bij het taalgebruik in deze 
brief? Dan kunt u daarover een mail sturen aan info@wsrl.ril. 


