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Geachte heer Van Soest,

Uw toegezonden ontwerp bestemmingsplan Nieuwstraat 25 te Giessen Rijswijk, geeft geen
aanleiding tot het maken van opmerkingen. Deze reactie is aan te merken als wateradvies in het
kader van de watertoetsprocedure.
In ambtelijke overeenstemming tussen de gemeente Altena en het waterschap zijn enkele
aanpassingen in de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan aangebracht. Afgestemd is dat de
reeds gesloopte bebouwing valt onder verjaring. Dit betekent dat de voormalige verharding niet
ingezet kan worden voor de waterbergingscompensatie-opgave. Een nadere uitwerking van de
compensatie wordt in een later stadium verder met het waterschap afgestemd. Daarnaast zal de
gemeente een hemelwaterriolering in het plangebied aanleggen.
Uitgaande van bovenstaande aanpassing is het plan 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. U kunt hierover
contact opnemen met de servicedesk Vergunningen van ons waterschap Zij zijn bereikbaar via emailadres vergunningen(a)wsrl.nl en telefoonnummer (0344) 64 94 94.
Vermeld hierbij het nummer van het locatiedossier L-2013-089338.
Als u nog vragen heeft over deze brief, kunt u contact opnemen met Wenda de Wit,
telefoonnummer 94 26, e mailadres w.de.wit@wsrl.nl.
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